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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ผูน้ าเข้าข้าวสาลีและผูผ้ ลิตแป้ งสาลีรายใหญ่ของประเทศไทย โดยเริ่ มดาเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ปี 2550 บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพของสิ นค้า เริ่ มตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ขา้ วที่มีมาตรฐานสูง ปริ มาณโปรตีน และ
กลูเตนที่เหมาะสม ทาการแปรรู ปให้ได้แป้ งสาลีที่มีคุณภาพ สาหรับลูกค้าแต่ละกลุม่ ที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ และอาหาร
หลากหลายชนิด
บริ ษทั ฯ ได้เลือกสรรอุปกรณ์เครื่ องจักรอันล้ าสมัย โดยใช้ระบบการแปรรู ปแป้ งสาลีอตั โนมัติแบบ CIM (Computer Integrated
Manufacturing) ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้ งสาลีสูตรต่างๆได้อย่างแม่นยา สะอาด และ

ถูกสุขลักษณะ

ภายใต้ระบบการวิเคราะห์ และควบคุมจุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการผลิต อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ
ของแป้ งสาลี (Hazardous Analysis Critical Control Points: HACCP) อีกทั้งยังคานึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้งด้านระบบคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ISO
22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภคผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจสูงสุด นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังมีทีมค้นคว้าและวิจยั ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคอยให้บริ การผลิตแป้ งสาลีตามสูตร
เฉพาะ (Tailor – Made Flour) และคิดค้นแป้ งสาลีประเภทใหม่ๆ สูตรพิเศษ (Novel Products) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้าอีกด้วย
ในด้านของฝ่ ายขายและการตลาด พร้อมทั้งการให้บริ การหลังการขาย บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาบุคลากรโดยมีการฝึ กอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะด้านการขายให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนการให้บริ การหลังการขายที่มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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ประวัติความเป็ นมาและการเปลีย่ นแปลงพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ" หรื อ "TMILL") เดิมชื่อ บริ ษทั ไทยชูการ์ คลังสิ นค้า จากัด ก่อตั้งโดยการ
รวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาล ได้แก่ กลุ่มโรงงานในเครื อบริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) บริ ษทั ประจวบ
อุตสาหกรรม จากัด บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 10 ล้านบาท ดาเนินธุรกิจคลังสิ นค้าโดยรับฝากสิ นค้าน้ าตาลทรายดิบและน้ าตาลทรายขาวเป็ นสิ นค้าหลัก ต่อมา
ในเดือนเมษายน 2534 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) ("TSTE") ได้เข้าซื้อหุน้ จากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ภายในเครื อบริ ษทั ของ TSTEทาให้ TSTE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ว และบริ ษทั ฯ มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TSTE ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
ต่อมาในปี 2544 บริ ษทั ฯ ได้ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสิ นค้า และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ไทยชู
การ์อินเตอร์เทรด จากัด ดาเนินธุรกิจให้บริ ษทั TSTE เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ คลังสิ นค้าเทกอง ใช้พกั สิ นค้าน้ าตาลทรายดิบรอขนถ่าย
ขึ้นเรื อเดินสมุทร และในปี 2548 บริ ษทั ฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด เพื่อ
ดาเนินธุรกิจโรงงานแป้ งสาลี โดยมี TSTE ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ อีกเป็ นร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนใหม่
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุน้ ของ
TSTE ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ผูบ้ ริ หารของ TSTE มีความประสงค์จะ
นาบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("ตลาด เอ็ม เอ ไอ") จึงได้ทาการปรับโครงสร้างทุนของบริ ษทั ฯ โดยลดทุนจด
ทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท โดยการลดจานวนหุน้ ลงเหลือ 2 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ต่อมาในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา
ไว้จาก 100 บาท เป็ น 1 บาทต่อหุน้ รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน 85 ล้านหุน้ เพื่อเตรี ยมเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ประชาชน ทาให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็ น 285 ล้านบาท เป็ นทุนชาระแล้วจานวน 200 ล้านบาท คิดเป็ น
จานวน 200 ล้านหุน้
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทฯ โดยสั งเขป สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ปี

พัฒนาการทีส่ าคัญ

2520

ก่ อตั้ง "บริษัท ไทยชู การ์ คลังสินค้ า จากัด" (ชื่อเดิมของบริษทั ฯ) โดยการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน
นา้ ตาล ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท มีจานวนหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ หุ้นละ 100 บาท เพือ่ ดาเนินธุรกิจ
คลังสินค้ าโดยมีทรัพย์ สินเป็ นอาคารคลังสินค้ าแบบเทกองพืน้ ทีใ่ ช้ สอย 2,880 ตารางเมตรเพือ่ ให้ บริการรับฝาก
สินค้ า ซึ่งสามารถบรรจุสินค้ าได้ 30,000 ตัน

2534

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดยมี TSTE เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 61.30 ของ
ทุน จดทะเบียนชาระแล้ ว เนื่องจากมีการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทของ TSTE

2548

บริษัทฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้ านบาท โดยแบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 2 ล้ านหุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุน
ละ 100 บาท เพือ่ ก่ อสร้ างโรงงานผลิตแป้ งสาลี มีกาลังการผลิตรวม 250 ตันต่ อวัน

2550

จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อบริษัทเป็ น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 5 กันยายน 2550 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 400 ล้ านบาท โดยแบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4 ล้ านหุ้น มูลค่ า
หุ้นละ 100 บาท เพือ่ ใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจแป้ งสาลี

2551

บริษัทฯได้ รับใบรับรอง GMP และ HACCP จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด ("SGS") เมือ่ วันที่ 24
มิถุนายน 2551
บริษัทฯได้ รับใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 22000:2005 จาก SGS เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551

2552

บริษัทฯได้ รับการรับรองให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองฮาลาล(HALAL)จากสานักงานกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
สมุทรปราการ เมือ่ วันที่ 5 มิถุนายน 2552
ทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 1/2552 เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียน
และชาระทุนคืนแก่ ผ้ถู ือหุ้นจานวน 200 ล้ านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ล้ านบาทเป็ น 200 ล้ านบาท แบ่ งเป็ น
หุ้นสามัญจานวน 2 ล้ านหุ้นมูลค่ าหุ้นละ 100 บาท

2553

ทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมือ่ วันที่ 15 มิถุนายน 2553 มีมติให้ แปรสภาพบริษัทเป็ นบริษัทมหาชน
จากัด และแปลงมูลค่ าทีต่ ราไว้ จากหุ้นละ 100 บาทเป็ นหุ้นละ 1 บาท รวมถึงมีมติให้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 200
ล้ านบาทเป็ น 285 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 85 ล้ านหุ้น เพือ่ เสนอขายให้ แก่ ประชาชนเป็ นครั้งแรก
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ปี

พัฒนาการทีส่ าคัญ
บริษัทฯได้ ปรับโครงสร้ างทรัพย์ สินโดยการขายอาคารคลังสินค้ าแบบเทกองของบริษัทฯให้ แก่ TSTE เพือ่ ใช้ ใน
การประกอบธุรกิจให้ ตรงกับลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7 /2553 เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม มีมติอนุมตั ใิ ห้ สิทธิให้ แก่ ผ้ถู อื หุ้นทุกรายของ
TSTE ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเป็ นจานวนไม่ เกิน 25,350,970 หุ้น ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Pre-emptive
right) หรือคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 29.82 ของจานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายต่ อประชาชนทัว่ ไป (85 ล้ านหุ้น)
และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั TSTE ครั้งที่ 7 /2553 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของ TMILL ซึ่งเป็ นบริษัทย่ อยของ TSTE ให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นสามัญของ TSTE ตามสัดส่ วนการถือหุ้น
โดยให้ เสนอขายในราคาเดียวกับทีเ่ สนอขายประชาชน และให้ นาเสนอทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ใน
วันที่ 9 กันยายน 2553 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นดังกล่ าว

2555

2558

2560

เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้ อนุญาตให้ บริษัท
สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 85 ล้ านหุ้นต่อประชาชนทัว่ ไปได้ บริษัทฯ จึงได้ เสนอขายหุ้นให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสิทธิ Pre-emptive right โดยเปิ ดให้ จองซื้อในวันที่ 9, 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายต่อ
บุคคลทัว่ ไป ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 ต่ อมาบริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้ วจากเดิม 200
ล้ านบาท เป็ น 285 ล้ านบาท ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ได้ สั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน โดยให้ มผี ลตั้งแต่ วนั ที่ 23
พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้ นไป ส่ งผลให้ ห้ ุนสามัญของบริษัท จานวน 285,000,000 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ต้งั แต่ วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้ นไป โดยจัดอยู่ในหมวด
ธุรกิจขนาดกลาง และใช้ ชื่อย่ อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า TMILL
ภายหลังจากทีม่ กี ารดาเนินการธุรกิจโรงงานแป้ งสาลีด้วยกาลังการผลิต 250 ตันข้ าวสาลีต่อวัน และมีการใช้ กาลัง
การผลิตจนเต็มกาลัง บริษัทฯ จึงได้ ลงทุนขยายกาลังการผลิตเพิม่ อีกเท่ าตัวเป็ น 500 ตันข้ าวสาลีต่อวัน ตั้งแต่ปี
2558 โดยได้ มกี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 114 ล้ านหุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ตามมติทปี่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เพือ่ จาหน่ ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม 57 ล้ านหุ้น และรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ TMILL – W1
บริษัทฯ ได้ ดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนเป็ น 399 ล้ านบาท และทุนรับชาระแล้ วเป็ น 34
ล้ านบาท ตั้งแต่ วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
บริษัทฯได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัตกิ ารสีเขียว(Green Activity)จากกระทรวอุตสาหกรรม
บริษัทฯได้ รับรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ ลดสถิตอิ บุ ัตเิ หตุจากการทางานให้ เป็ นศู นย์ ระดับต้ น จานวน 300,100
ชั่วโมง จากกระทรวงแรงงาน
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ปี

พัฒนาการทีส่ าคัญ

2561

บริษัทฯ ได้ รับการรับรองให้ เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริต (CAC) เมือ่
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทฯ ได้ รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม Innovative Organization จาก
สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ซึ่งเป็ นโครงการส่ งเสริม
ความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
บริษัทฯ ดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนรับชาระแล้ วเป็ น 398.7 ล้ านบาท ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561

2562

บริษัทฯ ติดอันดับ ESG 100 ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนทีม่ กี ารดาเนินงานโดดเด่ นด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม
และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ ประจาปี 2562 ด้ วยการคัดเลือกจาก 771 บริษัทจดทะเบียน (ไม่ รวม
หลักทรัพย์ ทอี่ ยู่ระหว่ างการฟื้ นฟู) ประกาศผลเมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
บริษัทฯ ได้ รับใบประกาศเกียรติคุณเป็ นหน่ วยงานทีใ่ ห้ การสนับสนุนการจ้ างงานคนพิการเชิงสังคม ประจาปี
2562 เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2562 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
บริษัทฯ ได้ ทางานมาโดยไม่ เกิดอุบัตเิ หตุครบ 900 วัน เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2562 ได้ สาเร็จ
บริษัทฯ ได้ รับโล่ เชิดชู เกียรติได้ ร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์ สมบัตบิ ุญ-ชุ่มอุทศิ ) ตามโครงการ
โรงเรียนร่ วมพัฒนา Partnership School Project 100% เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ

2563

บริษัทฯ ผ่านการตรวจรับรองระบบ ISO 14001 ซึ่งเป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environment
management System) ทีไ่ ด้ รับการยอมรับมากทีส่ ุ ดจากหน่ วยงานองค์ กรทัว่ โลก มุ่งเน้ นในการป้ องกันมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้ อมเป็ นหลัก เพือ่ ช่ วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และลดต้ นทุนการผลิตในธุรกิจ เมือ่ วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2563
บริษัทฯ ได้ รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ซึ่งเป็ นรางวัลการเป็ นเผยข้ อมูลความ
ยัง่ ยืนต่ อสาธารณะ โดยให้ ความสาคัญกับการเผยแพร่ ทคี่ รอบคลุมทั้งการดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม จาก สถาบันไทยพัฒน์ เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

TMILL | รายงานประจาปี 56-1 (แบบ 56-1 One Report) 15

TMILL | รายงานประจาปี 56-1 (แบบ 56-1 One Report) 16

โครงสร้ างรายได้
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี โดยสัง่ เมล็ดข้าวสาลีซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อมาทาการโม่
เป็ นแป้ งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้ได้แป้ งสาลีที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากาหนด ซึ่งแป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ ผลิตได้มีท้ งั แบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนต่า โดยแป้ งสาลีแต่ละชนิดที่
ผลิตได้จะนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบผลิตสิ นค้าที่แตกต่างกัน หากเป็ นแป้ งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสาหรับผลิตบะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป บะหมี่สด
ขนมปัง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้ งสาลีโปรตีนต่า จะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรื อแป้ งอเนกประสงค์
บริ ษทั ฯ จาหน่ายแป้ งสาลีภายใต้ตราสิ นค้าของบริ ษทั กว่า 10 ตราสิ นค้า อาทิเช่น แป้ งบะหมี่สด-ตราเส้นหยก แป้ งบะหมี่สด-ตราเส้น
เหลือง แป้ งขนมปั ง-ตราปั งแดง แป้ งขนมปั ง-ตราปั งเหลือง แป้ งอเนกประสงค์-ตรากุลาแดง เป็ นต้น โดยมีขนาดบรรจุแป้ งสาลีแบ่งเป็ น 2
ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และแบบรถเบาท์ขนาด 10,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ยงั มี By Product เป็ นราข้าวสาลี บรรจุถงุ ขนาด
25 กิโลกรัม ทางบริ ษทั ฯจะเปิ ดให้บุคคลภายนอกเข้าร่ วมการประมูลราคา ซึ่งจะมีการเปิ ดเข้าร่ วมประมูล 2 ครั้งต่อเดือน สามารถติดตาม
ข้อมูล วัน และเวลาประมูลผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริ ษทั ฯ โดยมีโครงสร้างรายได้ในเชิงยอดขายและปริ มาณการจาหน่ายแป้ ง
สาลีแต่ละชนิด ดังนี้

โครงสร้ างรายได้ แยกตามสายผลิตภัณฑ์
2561

2562

2563

ประเภทของรายได้
ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

แป้งสาลี

1,205.0

85.7

1,270.0

85.5

1,255.1

85.5

ราข้ าวสาลี

194.7

13.9

206.0

13.9

209.4

14.3

จมูกข้ าวสาลี และข้ าวสาลี

0.1

0.0

0.4

0.0

0.3

0.0

รายได้อนื่ 1/

5.7

0.4

9.4

0.6

2.6

0.2

รายได้รวม

1,405.5

100.0

1,485.8

100

1,467.4

100.0

หมายเหตุ : 1/ รายได้อื่นประกอบด้วยกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้เงินรางวัลในการทางานเสร็ จก่อนเวลา
(เงินรางวัลที่ได้รับจากบริ ษทั เดินเรื อ ในกรณี ขนสิ นค้าได้เสร็ จก่อนเวลาที่กาหนด) ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายข้าวเสี ย และขายราเสี ย
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โครงสร้ างรายได้ ของแต่ ละผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ ปี 2561 จนถึงปี 2563
แป้งบะหมี่สด

แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็ จรูป

แป้งขนมปั ง

แป้งอเนกประสงค์

แป้งบิสกิต

แป้งอื่นๆ

374.40
323.20
250.00

293.20

259.80

194.50

359.60
297.90

167.50

313.40

287.20

175.60

166.50
127.20

111.00
10.80

10.00
2561

ประเภทของรายได้

8.30

2562

2563

2561

2562

2563

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

แป้ งบะหมี่สด

194.5

16.1

127.2

10.0

111.0

8.8

แป้ งบะหมี่ กึ่งสาเร็ จรู ป

250.0

20.8

293.2

23.1

287.2

22.9

แป้ งขนมปัง

323.2

26.8

374.4

29.5

359.6

28.6

แป้ งอเนกประสงค์

259.8

21.6

297.9

23.5

313.4

25.0

แป้ งทาบิสกิต

167.5

13.9

166.5

13.1

175.6

14.0

แป้ งชนิดอื่นๆ

10.0

0.8

10.8

0.8

8.3

0.7

1,205.0

100.0

1,270.0

100.0

1,255.1

100.0

รวมรายได้ จากการจาหน่ ายแป้ งสาลีท้ งั หมด
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ปริมาณการจาหน่ ายแป้ งสาลีแต่ ละชนิด ตั้งแต่ ปี 2561 จนถึงปี 2563
แป้งบะหมี่สด

แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็ จรูป

แป้งอเนกประสงค์

แป้งบิสกิต

11,613.40

แป้งอื่นๆ

23,971.30
24,514.50
22,680.60

24,127.70
22,370.50
22,003.20

20,213.00
19,636.50
19,295.80
12,747.80

แป้งขนมปั ง

12,376.40

11,136.90

8,401.10

7,651.80
418.30

380.70
2561

325.70

2562

2563

2561

2562

2563

ประเภท
ตัน

ร้ อยละ

ตัน

ร้ อยละ

ตัน

ร้ อยละ

แป้งบะหมี่สด

12,747.8

15.2

8,401.1

9.5

7,651.8

8.4

แป้งบะหมี่กงึ่ สาเร็จรูป

19,636.5

23.4

22,370.5

25.3

22,680.6

24.8

แป้งขนมปัง

20,213.0

24.1

24,127.7

27.3

23,971.3

26.2

แป้งอเนกประสงค์

19,295.8

23.0

22,003.2

24.9

24,514.5

26.8

แป้งทาบิสกิต

11,613.4

13.8

11,136.9

12.6

12,376.4

13.5

แป้งชนิดอืน่ ๆ

380.7

0.5

418.3

0.4

325.7

0.3

83,887.1

100.00

88,457.7

100.0

91,520.3

100.0

รวมปริมาณการจาหน่ ายแป้งสาลีท้งั หมด
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แป้งสาลีของบริษัทฯ สามารถแบ่ งประเภทได้ ดังนี้
1) แป้ งบะหมีส่ ด
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาเส้นบะหมี่แบบจีนภายใต้ตราสิ นค้าเส้นหยก ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ 11-13
และแป้ งสาลีสาหรับทาเส้นบะหมี่แบบญี่ปุ่นภายใต้ตราสิ นค้าเส้นเหลืองและมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ10-11 โดยคุณสมบัติของแป้ ง
สาลีจะทาให้บะหมี่มีความเหนียว ยืดหยุน่ ดี มีความอ่อนนุ่มและมีสีสวย
2) แป้ งบะหมีก่ งึ่ สาเร็จรู ป
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปภายใต้ตราสิ นค้าเส้นทอง ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ 10-12
โดยคุณสมบัติของแป้ งสาลีจะทาให้บะหมี่มีความเหนียว นุ่ม สี เหลืองอ่อน น่ารับประทาน
3) แป้ งขนมปัง
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาขนมปั งภายใต้ตราสิ นค้าปั งแดง ซึ่งเป็ นแป้ งที่มีปริ มาณโปรตีนสูงอยูท่ ี่ร้อยละ 1314 และมีปริ มาณกลูเต็นสูง ซึ่งกลูเต็นเป็ นโปรตีนที่สกัดจากแป้ งสาลี โดยคุณสมบัติจะมีความเหนียว และยืดหยุน่ ดี ดูดซึมน้ าได้มาก
ทนทานต่อการนวดและการหมัก ทาให้ขนมปังมีคุณภาพดีได้รูปทรง มีขนาดใหญ่ และเนื้อละเอียดเหนียวนุ่ม
4) แป้ งเอนกประสงค์
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีเอนกประสงค์ภายใต้ตราสิ นค้าลูกกลิ้ง ซึ่งเป็ นแป้ งที่มีปริ มาณโปรตีนปานกลางประมาณ
ร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุน่ และดูดซึมน้ าพอเหมาะ ใช้ทาขนมได้หลากหลายชนิด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋ โดนัท โรตี เค้ก คุก้ กี้
ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิ ล ซาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ และตราสิ นค้ากุลาแดง ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนในสัดส่วนร้อย
ละ 13 เหมาะสาหรับทาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
5) แป้ งบิสกิต
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาบิสกิตภายใต้ตราสิ นค้ากังหัน ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนค่อนข้างต่า ถึงปานกลางอยูท่ ี่
ร้อยละ 9-10 โดยแป้ งดังกล่าวมีความเหนียวและดูดซึมน้ าที่พอเหมาะสาหรับทาบิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิ ล แพนเค้ก โดนัท
เค้ก ขนมสาลี่ และขนมทอดต่าง ๆ
6) แป้ งชนิดอืน่
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีที่มีคุณสมบัติสาหรับนาไปทาอาหารต่างๆ ได้อีกมากมาย คือ
6.1 แป้ งสาลีสาหรับทาซาลาเปา ภายใต้ตราสิ นค้าต้าหลงเปา ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนต่าอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ ง มีสีขาวละเอียด
เบา ปริ มาณเถ้าต่า มีความเหนียวน้อย เหมาะสาหรับนาไปทาซาลาเปา เค้ก คุก้ กี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
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6.2 แป้ งสาลีสาหรับทาปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 11-13 ดูดซึมน้ าดีมาก มีความเหนียว
พอเหมาะ ซึ่งจะทาให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมน้ ามัน
6.3 แป้ งสาลีสาหรับทาเค้ก ภายใต้ตราสิ นค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก เป็ นต้น โดยแป้ งสาลีดงั กล่าวจะมี
ปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ า น้ าตาล ไขมันได้มาก และช่วยให้การผสมส่วนต่างๆ เข้ากันได้
ดี ทาให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
6.4 แป้ งขนมปั งโฮลวีท ภายใต้ตราสิ นค้า ปั งทอง แป้ งสาเร็ จรู ปสาหรับทาขนมปั งโฮลวีท มีปริ มาณโฮลวีทสูง ถึงร้อยละ 50
สามารถนาไปผลิตขนมปั งได้ง่ายและได้เนื้อขนมปั งเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสาหรับผูท้ ี่
รักสุขภาพ
6.5 แป้ งสาลีสาหรับทาซาลาเปา ภายใต้ตราสิ นค้าต้าหลงเปา ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนต่าอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ ง มีสีขาวละเอียด
เบา ปริ มาณเถ้าต่า มีความเหนียวน้อย เหมาะสาหรับนาไปทาซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่ แป้ ง
สาลีสาหรับทาปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 11-13 ดูดซึมน้ าดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทา
ให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมน้ ามัน
6.6 แป้ งสาลีสาหรับทาปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 11-13 ดูดซึมน้ าดีมาก
มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทาให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมน้ ามัน
6.7 แป้ งสาลีสาหรับทาเค้ก ภายใต้ตราสิ นค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก เป็ นต้น โดยแป้ งสาลีดงั กล่าวจะมี
ปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ า น้ าตาล ไขมันได้มาก และช่วยให้การผสมส่วนต่างๆ เข้ากันได้
ดี ทาให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
6.8

แป้ งขนมปั งโฮลวีท

ภายใต้ตราสิ นค้า

ปังทอง

แป้ งสาเร็ จรู ปสาหรับทาขนมปั งโฮลวีท

มีปริ มาณโฮลวีทสูง

ถึงร้อยละ 50 สามารถนาไปผลิตขนมปังได้ง่ายและได้เนื้อขนมปังเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ และสารต้านอนุมูล
อิสระสาหรับผูท้ ี่รักสุขภาพ
บริ ษทั ฯ ได้ขยายกาลังการผลิตโดยดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
และครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งหากคานวณขนาดรายการ โดยใช้เกณฑ์มูลค่า
รวมของสิ่ งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่าย
เป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไป ซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
รายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึ่งบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาหนังสื อเวียน
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วนั ที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยสารสนเทศเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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ทรัพย์ สินทีไ่ ม่ มตี วั ตน
บริ ษทั ฯ มีเครื่ องหมายการค้าทั้งหมด 12 ตราสิ นค้า โดยบริ ษทั ฯ ได้ยนื่ จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ากับสานักเครื่ องหมาย
การค้า กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ ตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2555 ซึ่งบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้า โดยมีอายุ 10
ปี นับจากวันที่ยนื่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า

รายละเอียดของเครื่องหมายการค้า มีดงั นี้

แป้ งขนมปัง
มี 3 ชนิด ได้ แก่
1.ตราปังทอง

2.ตราปังแดง

3.ตราปังเหลือง

คุณสมบัติ แป้ งสาเร็ จรู ปสาหรับทาขนมปั งโฮลวีท มีปริ มาณ โปรตีนสูง 13.5-14.5% มี
คุณสมบัติเหนียวและยืดหยุน่ ดีมาก อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ และสารต้าน
อนุมูลอิสระสาหรับผูท้ ี่รักสุขภาพ
เหมาะสาหรับใช้ ทา ขนมปั งเพื่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาสูง
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษสาหรับทาขนมปั ง มีปริ มาณโปรตีนสูง 13-14% มี
ปริ มาณกลูเตนสูง มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุน่ ดีมาก ทนทานต่อการนวดและหมักได้
เป็ นอย่างดี ทาให้ขนมปั งที่ผลิตออกมามีขนาดใหญ่เนื้อละเอียด และเหนียวนุ่ม
เหมาะสาหรับใช้ ทา ขนมปั งชนิดต่างๆ เช่น ขนมปังแซนวิส ขนมปั งกะโหลก ขนมปัง
หวาน ขนมใส่ไส้ต่างๆ
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษสาหรับทาขนมปั ง มีปริ มาณโปรตีนสูง 12.5-13.5%
มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุน่ ดี ทาให้ขนมปังที่ผลิตออกมาเหนียวนุ่มและมีปริ มาตรดี
เหมาะสาหรับใช้ ทา ขนมปั งไสใส้และโดนัทยีสต์

TMILL | รายงานประจาปี 56-1 (แบบ 56-1 One Report) 22

แป้ งบะหมี่สด
มี 2 ชนิด ได้ แก่
1.ตราเส้ นหยก

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ สาหรับทาบะหมี่สดมีปริ มาณโปรตีนสูง 12-13%
มีคุณสมบัติดูดซึมน้ าได้ดีมีความเหนียวและยืดหยุน่ ดี ทาให้เส้นบะหมี่ที่ผลิตออกมามี
คุณสมบัติเหนียวนุ่ม ยืดหยุน่ และสี สรรสวยงาม
เหมาะสาหรับใช้ ทา บะหมี่สด และหมี่เกี๊ยว

2.ตราเส้ นเหลือง

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ สาหรับทาบะหมี่สด หรื อแผ่นเกี๊ยว มีปริ มาณ
โปรตีนสูง 10-12.5% ทาให้เส้นบะหมี่ที่ผลิตออกมามีคุณภาพเหนียวนุ่ม ยืดหยุน่ และ
สี สรรสวยงาม
เหมาะสาหรับใช้ ทา บะหมี่สด และแผ่นเกี๊ยว

แป้งบะหมีก่ งึ่
สาเร็จรูป
มี 1 ชนิด ได้ แก่

1. ตราเส้ นทอง

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีน10-13% ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความ
ต้องการของลูกค้า และกรรมวิธีการผลิต มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุน่
เหมาะสาหรับใช้ ทา บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป
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แป้ งบิสกิต
มี 1 ชนิด ได้ แก่
1. ตรากังหัน

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีน 9-10% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุน่
และดูดซึมน้ าได้ในระดับพอเหมาะ
เหมาะสาหรับใช้ ทา บิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่ วาฟเฟิ ล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนม
สาลี่ และขนมขบเคี๊ยว ประเภทต่างๆ

แป้ งอเนกประสงค์
มี 2 ชนิด ได้ แก่

1. ตราลูกกลิง้

2. ตรากุลาแดง

คุณสมบัติ แป้ งสาลีอเนกประสงค์ มีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีนสูง 10-11% มี
คุณสมบัติเหนียว ยืดหยุน่ และดูดซึมซับน้ าได้
เหมาะสาหรับใช้ ทา ขนมได้หลากหลายชนิด อาทิ โดนัท โรตี คุกกี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่
ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิ ล ซาลาเปา และขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษมีปริ มาณโปรตีนสูง เหมาะสาหรับใช้ทา ผลิตภัณฑ์
ได้หลากหลาย
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แป้ งเค้ ก
มี 1 ชนิด ได้ แก่
1. ตราหัวใจ

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีนต่า 7-8% ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทาให้
เนื้อแป้ งมีสีขาวละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติดูดซึมน้ า น้ าตาล และไขมัน
มากกว่าปกติ ช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดียงิ่ ขึ้น เนื้อเค้กที่ผลิตออกมามีความละเอียด
และนุ่มนวลสูง
เหมาะสาหรับใช้ ทา บัตเตอร์เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก และเค้กต่างๆ

แป้ งซาลาเปา
มี 1 ชนิด ได้ แก่
1. ตราต้ าหลงเปา

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพ มีปริ มาณโปรตีนต่า 7.5-8.5% ผ่านกรรมวิธีผลิตพิเศษ ทา
ให้เนื้อแป้ ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มในระดับ
พอเหมาะ
เหมาะสาหรับใช้ ทา ซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนม
ไข่

แป้ งปาท่ องโก๋
มี 1 ชนิด ได้ แก่
1.ตราคู่โก๋

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพ มีปริ มาณโปรตีนต่า 7.5-8.5% ผ่านกรรมวิธีผลิตพิเศษ
ทาให้เนื้อแป้ ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มในระดับ
พอเหมาะ
เหมาะสาหรับใช้ ทา ซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล
ขนมไข่
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ภาวะการตลาด การแข่ งขัน และแนวโน้ มอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั คนไทยนิยมบริ โภคขนมปั งมากขึ้น ตลาดขนมอบเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพราะขนมปังจากความต้องการ
บริ โภคอาหารอย่างเร่ งด่วน รับประทานได้ง่าย และสะดวกในการซื้อ ผูบ้ ริ โภคหันมารับประทานทดแทนอาหารเช้า หรื อรับประทานเป็ น
อาหารว่างในช่วงกลางวัน รวมทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง หาซื้อได้ง่าย ประกอบกับธุรกิจขนมปั งมีอยูห่ ลายแบรนด์มาทาตลาด เพื่อสร้างสีสนั
และเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึงตลาดบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปขยายตัวขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้ งสาลีเป็ น
จานวนมาก เพื่อนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเป็ นสิ นค้า โดยยังไม่รวมความต้องการการนาแป้ งสาลีไปผลิตสิ นค้าชนิดอื่น

ลักษณะการตลาด
เนื่องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าขั้นต้นเพื่อที่จะใช้แปรรู ปนาไปผลิตสิ นค้าให้แก่ผบู ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ จะเน้นการผลิตและ
จาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์แปรรู ปแป้ งที่ทนั สมัย เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตสูตรแป้ งอย่างแม่นยา สะอาด
และถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการผลิตสิ นค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
โดยผลิตแป้ งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ รวมถึงการให้บริ การผลิตแป้ งสาลีตามสูตรเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour)
และมีการคิดค้นแป้ งสาลีสูตรใหม่ (Novel Products) เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากการพัฒนาคุณภาพ
ของสิ นค้า ซึ่งเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่สาคัญของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาด ทาการวิเคราะห์คู่แข่งขัน
และคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานที่เหมาะสม

การตลาดและขาย
บริ ษทั ฯ มุง่ เน้นการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานเชิงพาณิ ชย์ และสร้างกาไรส่ วนเพิ่มจากการดาเนินงานปกติ พัฒนา
ศักยภาพของทีมงานให้มีความมุ่งมัน่ ที่จะแสวงหาแนวทางสร้างผลกาไรด้วยการระดมสมองเพื่อสร้างจิตสานึกถึงความเป็ นเจ้าของ เพิ่ม
ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงานระหว่างหน่วยงานและทางานร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อบรรลุเป้ าหมายตามแผนงานที่กาหนด
ในปี 2563 ทางบริ ษทั ได้มีนโยบายขยายฐานลูกค้าในกลุ่มแป้ งอเนกประสงค์ซ่ ึงในปี นี้ ทางทีมขายสามารถสร้างการเติบโต
ให้กบั แป้ งอเนกประสงค์ได้ตามนโยบายที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ แต่ตลาด บะหมี่สด มีการแข่งขันกันสูง ซึ่งส่งผลให้ ในปี 2563 นั้นมี
ยอดขายที่ลดลง เนื่องจากเกิดโคโรนาไวรัส (COVID 19) ที่แพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว จึงทาให้กระทบการประกอบธุรกิจของลูกค้า แต่
ทางบริ ษทั ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้มีปรับแผนติดตามยอดขายและลูกค้ารายสาคัญต่างๆ ซึ่งทางฝ่ ายขายก็สามารถเพิ่มยอดขายขึ้นมาได้
และยังคงรักษาลูกค้ากลุ่มบะหมี่ได้อย่างดี ทั้งนี้ ทางฝ่ ายขาย ก็สามารถเพิ่มรายลูกค้า ทั้งใน กรุ งเทพ และ ต่างจังหวัด ได้อย่างต่อเนื่อง
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เป้ าหมาย ปี 2564
สร้างยอดขายในปี 2564 ให้ได้ตามเป้ าหมาย โดยมีเป้ าหมายยอดขายรวมที่ 80% และเพิ่มฐานลูกค้าทั้งในกรุ งเทพฯ และ
ต่างจังหวัด โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ จะเพิ่งเริ่ มดาเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้ งสาลีเมื่อกลางปี พ.ศ.2550 แต่หากพิจารณาจากปริ มาณ การขายสิ นค้า
แล้วพบว่า บริ ษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลยุทธ์การแข่งขันในทางการตลาดมีความสาคัญมากที่ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเพิม่
ยอดขายได้ มุ่งเน้นการส่งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพ การให้การบริ การที่เน้นการเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้า ดังนั้นในด้านการตลาด
บริ ษทั ฯ จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยแบ่งออกได้ ดังนี้
1) กลยุทธ์ ด้านคุณภาพ บริ ษทั ฯ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่ องจักรที่ทนั สมัย ใช้ระบบแปรรู ปแป้ งสาลีอตั โนมัติซ่ ึงมีความสามารถ
พิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้ งสาลีสูตรต่างๆ ได้อย่างแม่นยา สะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการมีฝ่ายประกันคุณภาพที่ดูแล
คุณภาพการผลิต ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ ขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ เพื่อให้
การตรวจสอบเป็ นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่ม
เก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกๆ 2 ชัว่ โมง สาหรับกรณี ที่ซ้ือแบบเทกองและเก็บตัวอย่างจากรถทุกคัน กรณี ซ้ือเป็ น Container เพื่อนามาวิเคราะห์
ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้า สาหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่
กลูเตนตรวจดูสีแป้ ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรี ย ์ และทา Baking test (นาแป้ งมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนาไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้ ง
ที่ผลิตเรี ยบร้อยให้เก็บในสถานที่ ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็ นต้น
2) กลยุทธ์ ด้านบริ การ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ และมีการสอบถามลูกค้าเพื่อประเมิน
คุณภาพสิ นค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรื อไม่ รวมถึงมีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทาการวิเคราะห์วจิ ยั หาผลิตภัณฑ์ใหม่
ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าให้เลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการให้บริ การหลังการขาย หลังจากส่งมอบ
สิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว หากสิ นค้ามีปัญหาบริ ษทั ฯ จะรี บส่งฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจหาสาเหตุให้กบั ลูกค้าและจะรี บดาเนินจัดส่ง
สิ นค้าใหม่ให้ลูกค้าไม่เกิน 7 วัน
3) กลยุทธ์ ด้านราคา การใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับราคาสิ นค้า
เกษตร การกาหนดราคาจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก โดยจะมีการตั้งราคาที่แข่งขันได้ และมุ่งมัน่ ที่จะขยายฐานในกลุ่ม SME
ให้เข้มแข็งเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นต้องจาหน่ายสิ นค้าโดยการลดราคาเพื่อเป็ นการแข่งขันกับ
โรงโม่แป้ งที่เกิดขึ้นใหม่

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
เนื่องจากแป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักที่จาเป็ นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่งลูกค้าแต่ละประเภทจะ
นิยมซื้อแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จะผลิตแป้ งสาลี ตามสูตรเฉพาะของ
บริ ษทั ฯ และผลิตตามสูตรเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
ได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือแป้ งสาลีโปรตีนสูง คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้รวม ได้แก่ ผูป้ ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิต บะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปั ง และผลิตแป้ งอเนกประสงค์ ส่วนแป้ งสาลีโปรตีนต่า คิดเป็ นสัดส่วน
TMILL | รายงานประจาปี 56-1 (แบบ 56-1 One Report) 27

รายได้ร้อยละ 25 จะเป็ นผูป้ ระกอบกิจการรายย่อย ได้แก่ ร้านเบเกอรี่ ร้านขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว ขนมอบนานาชนิด ซาลาเปาและ
ปาท่องโก๋
ลักษณะลูกค้าของบริ ษทั ฯ จะสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้าที่สงั่ ซื้อสิ นค้าเป็ นครั้ง โดยไม่มีการผูกสัญญา
ระยะยาว ซึ่งกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้บริ ษทั ฯ จะทาการส่งใบเสนอราคาล่าสุดไปให้ตามสิ นค้าที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการสัง่ ซื้อ และ 2) กลุ่ม
ลูกค้าที่มีการผูกสัญญาเป็ นรายไตรมาส โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ บริ ษทั ฯจะมีการส่งใบเสนอราคาไปเช่นกัน แต่จะระบุให้ชดั เจนว่าราคา
ที่นาเสนอเป็ นราคาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริ มาณการจัดส่งมากน้อยเพียงใด และรวมของทั้งสัญญาจะมี
ปริ มาณเท่าใด โดยจะมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นข้อมูลล่าสุดให้กบั ลูกค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนยอดขายของ
ลูกค้าแต่ละประเภทอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลาดับจนถึงปั จจุบนั มีการเพิ่มสัดส่วนการขายให้กบั ลูกค้าที่มีการผูก
สัญญาล่วงหน้ามากขึ้น ทาให้สดั ส่วนยอดขายเปลี่ยนแปลงเป็ นประมาณร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลาดับ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1)โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
บะหมี่สาเร็จรู ป ผลิตบะหมี่สด และผลิตขนมปั ง 2) ผูข้ ายส่งหรื อยีป่ ั๊ วรายใหญ่ และ 3) ผูใ้ ช้แป้ งสาลีขนาดกลางและย่อม (SME) บริ ษทั ฯ
มีการให้เครดิตในการชาระค่าสิ นค้าประมาณ 15-60 วัน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ลูกค้าแต่ละประเภท โดยพื้นที่กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ โดยส่วนใหญ่
จะอยูบ่ ริ เวณกรุ งเทพมหานคร และเขตปริ มณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก

นโยบายการกาหนดราคา
แป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ จาหน่ายมีหลายประเภท โดยแยกเป็ นแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนสูงและโปรตีนต่า แป้ งสาลีที่มีปริ มาณ
โปรตีนสูงสามารถแบ่งได้หลายชนิด ได้แก่ แป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป แป้ งบะหมี่สด แป้ งขนมปัง และแป้ งอเนกประสงค์ ส่วนแป้ งสาลีที่มี
ปริ มาณโปรตีนต่าเป็ นแป้ งสาลีจาพวกแป้ งเอนกประสงค์ บิสกิต เค้ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อ
ต้นทุนการผลิตของแป้ งสาลี ทาให้ราคาขายสิ นค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันรวมถึงบริ ษทั ฯ ต้องคานึงถึงกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าจากบริ ษทั
ฯ ว่าเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรื อเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการกาหนดราคาแป้ ง
ในลักษณะต้นทุนในการผลิตบวกด้วยอัตรากาไรตามที่คณะกรรมการบริ หารได้กาหนดไว้
โดยจะพิจารณาราคาขายสิ นค้าของ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่งในการตั้งราคาขายดังกล่าวต้องไม่เกินราคาขายที่บริ ษทั แจ้งกับกรมการค้าภายในไว้
ปั จจัยที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีมาจากการถูกควบคุมของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน ได้แก่
1) กรมการค้าภายใน 2) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการค้าภายในได้กาหนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมราคาจาหน่าย และให้
ผูป้ ระกอบการต้องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เรื่ อง การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียด
เกี่ยวกับแป้ งสาลี เพื่อที่หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาให้ราคาเป็ นธรรม และป้ องกันการฉวยโอกาสเอา
รัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถขึ้นราคาขายให้สูงกว่าราคา ที่ผปู ้ ระกอบการแจ้งได้ ดังนั้น หากราคา
ข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทาให้ราคาขายสิ นค้าสูงกว่าราคาขายที่ได้แจ้งไว้ โรงงานผลิตแป้ งสาลีไม่สามารถผลักภาระต้นทุน
ให้แก่ลูกค้าได้ท้ งั หมด เนื่องจากมีขอ้ จากัดในการปรับขึ้นราคา ซึ่งโรงงานจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนจึงจะปรับขึ้น
ราคาได้ รวมถึงเรื่ องความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เนื่องจากแป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักในการนาไปผลิตสิ นค้ามากมายที่เราบริ โภคในแต่ละ
วัน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทที่สาคัญ ในการดาเนินการให้โรงงานสามารถผลิตสิ นค้าที่ปลอดภัยตรงตามสุขลักษณะทุกอย่าง
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การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะการขายของบริ ษทั ฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะสัง่ สิ นค้าเป็ นล็อต โดยมีการกาหนดราคาล่วงหน้าเป็ น
ระยะสั้น ๆ และบริ ษทั ฯ จะทยอยจัดส่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามราคาที่ตกลงไว้ โดยการชาระเงินมีท้ งั แบบการให้เครดิตทาง
การค้า และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกล่าวบริ ษทั ฯ มีทีมงานขายของบริ ษทั เอง โดยจะเน้นกรุ งเทพ และปริ มณฑลเป็ นหลัก โดย
บริ ษทั ฯ มีทีมงานขายจานวน 9 คน ซึ่งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชานาญในด้านการขาย โดยทาหน้าที่ติดต่อและ
ประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ส่งหรื อยีป่ ั๊ วจะเป็ นช่องทางในการจัดจาหน่ายสิ นค้าเพื่อให้สินค้า

กระจายถึงผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ

การจัดหาวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการจัดซื้อ การคัดเลือกวัตถุดิบ ในการนามาผลิตเป็ นแป้ งสาลีคุณภาพสูง เพื่อให้ส่งมอบให้ลูกค้า
อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจัดซื้อข้าวต่างประเทศอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดซื้อข้าวสาลีที่มีคุณภาพ ไม่ต่ากว่า
85% และสรรหาผูข้ ายข้าวลาสี รายใหม่อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ไม่มีการผูกขาดกับการขายข้าวของซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่ง และมุ่งเน้นใน
การสรรหาแนวทางสาหรับการจัดซื้อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด เนื่องจากการจัดซื้อข้าวสาลีเป็ นต้นทุนหลักในการบริ หาร โดยมีกระบวนการ
จัดหาวัตถุดิบดังนี้
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ภาวะอุตสาหกรรม
คาดว่าอุปสงค์และอุปทานข้าวสาลีทวั่ โลกจะสมดุลปี
2020/21 สะท้อนจากราคาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ที่แล้ว
และปั จจุบนั คาดการณ์วา่ การผลิตข้าวสาลีของโลกในปี 2020 จะ
ใกล้เคียงกับปี 2019 จากการคาดการณ์ที่สูงขึ้นในหลาย ๆประเทศ
โดยเฉพาะออสเตรเลีย รัสเซีย และอินเดีย มีแนวโน้มที่จะมีพืชผล
ขนาดเล็กมากกว่า อาร์เจนตินา ยูเครน และสหรัฐอเมริ กา และ
สหภาพยุโรป การใช้ขา้ วสาลีทวั่ โลกคาดว่าจะเพิม่ ขึ้นเล็กน้อยในปี
2020/21 จากการหยุดชะงัก เนื่องจากการใช้อาหารเพิ่มขึ้นในเอเชีย
และแอฟริ กา ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่ลดลงของ ข้าว
สาลีเทียบกับธัญพืชอื่น ๆ คาดว่าการใช้ขา้ วสาลีในภาคอุตสาหกรรม
ในปี 2020/21 จะใกล้เคียงกับปี 2019/20 ยกเว้นจีนและอินเดียที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นบ้าง
สิ้นสุดปี 2564 คาดว่าจะมีสต็อกข้าวสาลีทวั่ โลกสูงถึง
281 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.9% จากปี 2020 อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นนี้
ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากสต็อกของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วถึง 139
ล้านตัน คิดเป็ นเกือบครึ่ งหนึ่งของโลก หากไม่รวมสต็อกของจีน
คาดว่าข้าวสาลีทวั่ โลกจะหดตัว 3.8% จากการลดลงของผูส้ ่งออก
ข้าวสาลีช้ นั นาหลายรายโดยเฉพาะอาร์เจนตินา

ยุโรป

และ

สหรัฐอเมริ กา การค้าข้าวสาลีโลกในปี 2020/21 ทาสถิติใหม่ที่
184.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากการซื้อของจีน ยุโรป อียปิ ต์ ปากีสถาน
และโมร็ อกโก และการค้าโลกปี 2021/21 จะชดเชยการนาเข้าที
คาดการณ์ไว้ในปั จจุบนั สาหรับหลายๆประเทศรวมทั้งแอลจีเรี ย
เคนยา และตุรกี เกี่ยวกับผูส้ ่งออกที่มีปริ มาณการผลิตที่สูงขึ้นใน
ออสเตรเลีย แคนาดา และรัสเซีย คาดว่าจะเพิ่มการจัดส่งข้าวสาลี
มากกว่าการชดเชย มีแนวโน้มว่าจะลดการส่งออกจาก ยุโรป และ
ยูเครน
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ราคาข้ าวสาลีโลก
ราคาซื้อขายล่วงหน้าสาหรับข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และถัว่ เหลือง มีการฟื้ นตัวอย่างมีนยั สาคัญ จากครึ่ งปี แรกของปี นี้
ข้าวสาลีและถัว่ เหลืองทาราคาสูงสุดในรอบหลายปี กระทรวง
เกษตรของสหรัฐอเมริ กา (USDA) ประมาณการพืชผลและสต็อก
ในประเทศปี 2020/21 ลดลงเป็ นประวัติการณ์ สาหรับข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และถัว่ เหลืองของสหรัฐฯกลับสภาพแวดล้อม และ
ราคาที่ไม่เป็ นไปตามคาดจากการแพร่ ระบาดของโควิด -19 และ
ความตึงเครี ยดทางการค้า ราคาข้าวข้าวสาลีลดลงเล็กน้อย จาก
การคาดการณ์การผลิตในภูมิภาคต่างๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์ลานีญาที่เป็ นสถานการณ์ภยั แล้งที่เลวร้ายมากขึ้น ที่
ราบทางตอนใต้ของสหรัฐช่วยขับเคลื่อนให้ราคาข้าวสาลีอยูใ่ น
ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2557 และการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศก็มีผลกระทบต่อตลาด ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับลด
มูลค่าลงประมาณ 10% จากระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมซึ่งช่วย
พยุงราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่

ปริมาณการซื้อขายและสั ญญาคงค้ าง
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปริ มาณการซื้อขายข้าวโพด และข้าว
สาลีที่ลดลงตามฤดูกาล ในขณะที่การส่งออกถัว่ เหลือเพิ่มขึ้นตาม
การส่งออกของเมล็ดพืชน้ ามันมากถึงประวัติศาสตร์ ปริ มาณของ
สิ นค้าโภคภัณฑ์ท้ งั 3 ชนิด ต่ากว่าที่ทาการบันทึกไว้ในปี 2018
สาหรับข้าวสาลี และปี 2019 สาหรับข้าวโพด การเปิ ดสัญญา มีการ
เปิ ดสัญญาซื้อและการขายในสิ นค้าสิ นค้าโภคภัณฑ์ท้ งั 3 ชนิด
ค่อนข้างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบ YOY แม้วา่ จะมีปรากฏการณ์ที่ถวั่
เหลืองมีปริ มาณเพิ่มขึ้น การซื้อขายสัญญาออปชัน่ ที่เพิ่มขึ้นในช่วง
2-3 ปี ที่ผา่ นมา สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นถึง 30% ของสัญญา
ซื้อขายสิ นค้าโภคภัณฑ์ท้ งั 3 เมื่อเทียบกับสัญญาซื้อขายอย่างเดียว
โดยทัว่ ไปแล้วเทียบกับประสบการณ์การหดตัวที่เกิดจากการแพร่
ระบาดโดยเศรษฐกิจโลกการซื้อขายล่วงหน้าธัญพืชและเมล็ดพืช
น้ ามันของสหรัฐฯยังคงมัน่ คงและตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานได้
อย่างน่าประหลาดใจการพัฒนาโดยเฉพาะการค้าที่ขยายตัว
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ความผันผวน
ระดับความผันผวนที่มีนยั ยะต่อข้าวสาลี ข้าวโพด และถัว่
เหลือง แสดงให้เห็นว่ามีการผันผวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถนุ ายน
เนื่องจากปั จจัยพื้นฐานเริ่ มตึงตัวและราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
ระดับถัว่ เหลืองลดลงใกล้แตะระดับต่าสุดในประวัติการณ์ จาก 11
ปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของข้าวสาลี และ
ข้าวโพดลดลง โดยช่วงครึ่ งหลังของปี มีความผันผวนเพียงเล็กน้อย
(คานวณจากราคาพรี เมี่ยมของออฟชัน่ ซื้อขายล่วงหน้า) ในช่วงเวลา
เดียวกัน
ดัชนีความผันผวนของราคาน้ ามันดิบก็เพิ่มขึ้นเป็ น
ประวัติการณ์ ในทางกลับกันน้ ามันเวสต์เท็กซัสปรับตัวลดลงในช่วง
เดือนเมษายน

ราคาสั ญญาล่วงหน้ า
ราคาสัญญาล่วงหน้าสาหรับข้าวสาลี ข้าวโพด และถัว่
เหลือง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงครึ่ งหลังของปี ด้วย โดยการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 3 เกิดจากสภาวะตลาดกระทิงไปยังตลาดหมี ในการ
เพาะปลูกปี 2020/21 มีปริ มาณสต็อกและการเพาะปลูกที่ลดลงส่งผล
ให้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์สหรัฐเพิ่มขึ้น
และความต้องการส่งออกถัว่
เหลืองในสหรัฐและปั ญหาสภาพอากาศ ลานีญา ที่ทาให้พ้นื ที่บริ เวณ
ตะวันออกแห้งแล้งกว่าปกติ รวมกับความเข้มงวดในเรื่ องงบการเงิน
เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ การกาหนดโทษเพื่อชะลอการแพร่ กระจาย
ของ COVID-19 เป็ นการตอกย้าสถานการณ์รัดเข็มขัด ราคาซื้อขาย
ล่วงหน้าของข้าวโพดระหว่างเดือนธันวาคมปี 2563 และเดือน
ธันวาคมปี 2564เป็ นไปตามคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
ทิศทางของราคาถัว่ เหลืองพลิกกลับเป็ นน้อยลง ราคาสัญญาล่วงหน้า
ของข้าวสาลี โดยทัว่ ไปจะอยูใ่ นรู ป ราคาในอนาคตสูงกว่าราคาใน
ปั จจุบนั มีความเคลื่อนไหวประมาณ 11 เหรี ยญต่อตัน ระหว่างสัญญา
ซื้อขายเดือนธันวาคม 2563 และเดือนเพาะปลูกใหม่ช่วงเดือน
กรกฎาคม 2564 และอาจจะพลิกกลับเล็กน้อยในช่วงเดือนตุลาคม
แหล่งที่มา : FOOD OUTLOOK FAO 2020,
http://www.fao.org/3/cb1993en/CB1993EN.pdf
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ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทย
ปั จจุบนั คนไทยมีความคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นขนมปั ง บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป บะหมี่สด
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ต่างๆ อาทิเช่น เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมขบเคี้ยวและอื่นๆ ทาให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลี ในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็ นธัญพืชที่เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นและไม่สามารถ
ปลูกได้ในประเทศ ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนาเข้าได้ ทั้งในรู ปของข้าวสาลีและ
แป้ งสาลี โดยข้าวสาลีและแป้ งสาลีที่นาเข้าจากแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติขา้ วสาลีแบ่งได้ 2 จาพวก ได้แก่ ข้าว
เมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) ซึ่งแป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดแข็งจะมีโปรตีนสูงในขณะที่แป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ด
อ่อนจะมีโปรตีนต่า ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องทาการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวสาลีก่อนว่ามีความเหมาะสมจะนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
ประเภทใดเพื่อง่ายต่อการสัง่ ซื้อ ข้าวสาลีที่ประเทศไทยสัง่ ซื้อเป็ นประจา ได้แก่ Hard Wheat จากสหรัฐอเมริ กา ได้แก่ Dark Northern
Spring (“DNS”) และ Hard Red Winter (“HRW”) Soft Wheat จากสหรัฐอเมริ กา ได้แก่ Western White และจากออสเตรเลีย ได้แก่
Australian Standard White
ปกติประเทศไทยมีการนาเข้าข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลียเป็ นหลัก รองลงมาเป็ นแคนาดาและยูเครน
และมีบางส่วนนาเข้าจากประเทศภายในทวีปเอเชียด้วยเช่นกัน
แต่เป็ นสัดส่วนที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับยอดสัง่ ซื้อจากสหรัฐอเมริ กาและ
ออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลีถูกกาหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริ กาดูได้จากสถิติแหล่ง และปริ มาณการนาเข้าข้าวสาลี
ของประเทศไทยในปี 2563 (10 อันดับแรก) เป็ นดังนี้

สถิติข้าวสาลี
ลาดับ

ประเทศ

ปี 2562

1

อเมริกา

699,012,875

2

ออสเตรเลีย

270,630,845

3

แคนาดา

4

ลาดับ

ประเทศ

ปี 2563

1

อเมริกา

683,885,838

198,788,353

2

ออสเตรเลีย

247,637,234

ยูเครน

42,036,414

3

แคนาดา

189,057,857

5

รัสเซีย

5,397,330

6

มอลโดวา

1,734,790

4

ยูเครน

31,631,895

7

ฝรั่งเศส

995,170

5

มอลโดวา

2,463,721

8

มาเลเซีย

100,000

6

รัสเซีย

257,351

9

เยอรมัน

80,090

7

มาเลเซีย

100,000

10

เบลเยีย่ ม

16,000

8

เยอรมัน

17,050

9

เวียดนาม

16
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การนาเข้าข้าวสาลีของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะนาเข้าข้าวสาลีเพื่อนามาผลิตอาหาร โดยหลักๆ จะมาจาก 3 ประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา
นอกจากการนาเข้าในรู ปข้าวสาลีแล้ว ประเทศไทยมีการนาเข้าแป้ งสาลีดว้ ยเช่นกันโดยแหล่งนาเข้าแป้ งสาลีที่สาคัญของไทย
ในปี 2563 ได้แก่ เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ศรี ลงั กา และ ตุรกี โดยสถิติการนาเข้าสาหรับตลาดการนาเข้าแป้ งสาลี ในประเทศไทยใน
ปี 2563 (10 อันดับแรก) เป็ นดังนี้

สถิติแป้งสาลี
ลาดับ

ประเทศ

ปี 2562

1

เวียดนาม

57,880,221

2

ฟิ ลิปปิ นส์

20,202,059

3

สิงคโปร์

19,330,039

4

ศรีลงั กา

19,067,987

5

ลัตเวีย

13,920,550

6

ตุรกี

12,646,702

7

เกาหลีใต้

8,116,740

8

ญี่ปุ่น

8,021,922

9

สโลวาเนีย

7,778,775

10

จีน

4,289,174

ลาดับ

ประเทศ

ปี 2563

1

เวียดนาม

61,054,176

2

ฟิ ลิปปิ นส์

21,370,925

3

สิ งคโปร์

16,339,473

4

ศรี ลงั กา

14,297,610

5

ตุรกี

13,749,894

6

ลัตเวีย

13,007,660

7

เกาหลีใต้

9,099,334

8

ญี่ปนุ่

6,596,293

9

สโลวาเนีย

6,714,900

10

ออสเตรเลีย

4,924,129

ในส่วนของการอุดหนุนจากภาครัฐสาหรับอุตสาหกรรมข้าวสาลีและแป้ งสาลีจะเป็ นในลักษณะการยกเว้นการเรี ยกเก็บภาษี
อากรขาเข้าข้าวสาลีและการลดพิกดั อัตราภาษีนาเข้าแป้ งสาลีในปี 2548 นอกจากนี้จะเป็ นการคุม้ ครองในส่วนของผูบ้ ริ โภคมากกว่าไม่วา่
จะเป็ นการกาหนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมของกรมการค้าภายในหรื อการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีการทาข้อตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรี อาเซียน (AFTA) ซึ่งมีผลทาให้ตอ้ งมีการลดภาษี
นาเข้าของแป้ งสาลีเหลือร้อยละ 0 โดยมีผลเริ่ มบังคับใช้ต้ งั แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป ทาให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
ผูป้ ระกอบการโรงงานแป้ งสาลีที่ตอ้ งพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การให้เป็ นที่พอใจของลูกค้าในขณะที่ตอ้ งรักษาระดับราคาที่เหมาะสม
ด้วยเช่นกัน

ภาวะการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทยเริ่ มดาเนินการมากว่า 40 ปี โดยเริ่ มแรกมีผผู ้ ลิตรวม 4 ราย ได้แก่ บมจ. ยูไนเต็ดฟลาว
มิลล์ (UFM) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2521 และได้ขอถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน (Delisting) แล้วตั้งแต่ปี 2553 บริ ษทั แหลมทองสหการ จากัด บริ ษทั สยามฟลาวค้าแป้ ง จากัด บริ ษทั อุตสาหกรรมแป้ งข้าว
สาลีไทย ต่อมาหลังจากปี พ.ศ. 2534 เป็ นต้นมามีผผู ้ ลิตเพิ่มขึ้นดังนี้ บริ ษทั บางกอก ฟลาว มิลล์ จากัด บริ ษทั นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง
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จากัด บริ ษทั เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จากัด บริ ษทั คิงส์ มิลลิ่ง จากัด บริ ษทั แปซิฟิคฟลาวมิลล์ จากัด และบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์
จากัด (ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงกุง้ โดยเฉพาะ) และบริ ษทั ที่เพิ่งประกอบอุตสาหกรรมแป้ งสาลีได้แก่ บริ ษทั เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จากัด
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั กลุ่มโรงงานผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทยมีท้ งั หมด 13 บริ ษทั (รวมบริ ษทั ฯ ด้วย) โดยแต่ละโรงงานมี
กาลังการผลิตอยูร่ ะหว่าง 250-1,500 ตันต่อวัน
สภาวะการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันกันในแง่ของ
คุณภาพและการให้บริ การ หากเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่จะเน้นการใช้กลยุทธ์ราคาเป็ นหลัก นอกจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ด้วยกันแล้วผูป้ ระกอบการยังต้องมีการดาเนินธุรกิจแข่งขันกับผูป้ ระกอบการที่นาเข้าแป้ งสาลีสาเร็ จรู ปจากต่างประเทศด้วย เนื่องจาก
ก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกาหนดพิกดั อัตราภาษีขาเข้าของแป้ งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 จึงทาให้อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลี
ได้รับการคุม้ ครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรี อาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทาสัญญา
FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทาให้เมื่อปี 2548 ไทยได้ลดอัตราภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อต้นปี
2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลดเหลือร้อยละ 0 ทาให้มีการนาเข้าแป้ งสาลีมากขึ้นโดยปี 2552 ก่อนลดอัตรา
ภาษีประเทศไทยนาเข้าแป้ งสาลี จานวน 113,052 ตัน ต่อมาปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 173,107 ตัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 53
หากพิจารณาจากสถิติปริ มาณการนาเข้าแป้ งสาลี การนาเข้าแป้ งสาลีมีขอ้ ด้อยในแง่ของการควบคุมคุณภาพเนื่องจากต้องใช้
ระยะเวลาในการขนส่ง ความเสี่ ยงจากความชื้น และมอด แมลง ทาให้คุณภาพแป้ งสาลีไม่เป็ นไปตามที่ลูกค้าต้องการได้ สาหรับบริ ษทั ฯ
ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าดังกล่าวไม่มากนัก เนื่องจากเป็ นกลุม่ ลูกค้าคนละกลุ่มกับของบริ ษทั ฯ โดยส่วนใหญ่กลุ่มผูป้ ระกอบการที่
นาเข้าแป้ งสาลีเองจะไม่เน้นการใช้แป้ งที่มีคุณภาพสาหรับการผลิต จึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มี
แผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าว ดังนี้
- การเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปนซึ่งอาจอันตรายต่อการบริ โภคได้ และให้
ความสาคัญต่อความต้องการของลูกค้า โดยบริ ษทั ฯ จะผลิตสิ นค้าตามสูตรเฉพาะ (Tailor-Made Flour) เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า และขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ง และหากมีการร้องเรี ยน
เกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดาเนินการแก้ไขให้ลกู ค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
- ปริ มาณการสัง่ ซื้อ ในการสัง่ ซื้ อแป้ งสาลีจากต่างประเทศจะต้องสัง่ ซื้อในปริ มาณมากๆ และจาเป็ นต้องใช้เงินจานวนมากใน
การสัง่ ซื้อ รวมถึงมีสถานที่เพียงพอในการรองรับปริ มาณแป้ งสาลีที่สงั่ ซื้อซึ่งจะเหมาะกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่เท่านั้น หากเป็ นผู ้
ประกอบรายย่อยในประเทศจะมีขอ้ จากัดในเรื่ องสถานที่จดั เก็บ เม็ดเงินที่ใช้ในการจัดซื้อ ดังนั้นการสัง่ ซื้อกับบริ ษทั ฯ ให้ความยืดหยุน่
กับลูกค้าได้มากกว่าทั้งในแง่ปริ มาณและสถานที่จดั เก็บ ทาให้ลูกค้าสามารถสัง่ ซื้อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการได้
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลีคือข้าวสาลี ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่จะต้องนาเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด โดยแหล่งวัตถุดิบหลักของ
บริ ษทั มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย

ซึ่งทั้งสองแหล่งถือเป็ นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดของโลก

บริ ษทั ฯ มีการสัง่ ซื้อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่วนใหญ่โดยซื้อแบบเทกอง (Bulk) ซึ่งระยะเวลาในการจัดซื้อจะอยูใ่ นช่วงฤดูเก็บ
เกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี และจากออสเตรเลียเป็ นแบบตูค้ อนเทนเนอร์
โดยจะจัดซื้อเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3-4 ครั้ง ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณความต้องการในแต่ละช่วง ข้าวสาลีที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิต มี 2 ประเภท
ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และ ข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) แป้ งสาลีที่ทาจากข้าวเมล็ดแข็งมักจะมีโปรตีนในสัดส่วนที่สูง
ประมาณ ร้อยละ 13-15 มีคุณสมบัติเนื้อเหนียว มักจะนาไปใช้ทาบะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหารสัตว์ แหล่งนาเข้าคือ
สหรัฐอเมริ กา ในขณะที่แป้ งสาลีที่ทาจากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนต่ากว่าร้อยละ 10-11 จะมีความเหนียวน้อย และมีลกั ษณะเนื้อนุ่ม
ส่วนใหญ่จะนาไปผลิตเค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ และคุกกี้ โดยมีแหล่งนาเข้าจากออสเตรเลีย
สาหรับการบริ หารจัดการวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกาไรจากวัตถุดิบ และไม่มีการบริ หารจัดการวัตถุดิบใน
ลักษณะการเข้าทาสัญญา futures เนื่องจากการตั้งราคาขายแป้ งจะปรับขึ้นลงตามราคาต้นทุนข้าว ซึ่งลูกค้าเข้าใจดีสาหรับขั้นตอนการ
จัดซื้อข้าวสาลีจากต่างประเทศจะเป็ นการซื้อโดยผ่าน Trader ในต่างประเทศ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาซื้อขายสิ นค้าล่วงหน้าที่ Grain
Exchange Market ที่สหรัฐอเมริ กา ราคาที่บริ ษทั ฯ ซื้อส่วนใหญ่จะเป็ นแบบ C&F ซึ่งผูข้ ายจะมีหน้าที่จดั หาเรื อขนส่งจากต่างประเทศ
จนถึงประเทศไทย ส่วนบริ ษทั ฯ จะรับผิดชอบค่าสิ นค้าและค่าประกันภัย หากสิ นค้าเกิดความเสี ยหายระหว่างทาง บริ ษทั ฯ จะได้รับ
ชดเชยจากการทาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการควบคุมคุณภาพของข้าวสาลี เป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ โดยเมื่อนาเข้าข้าวสาลีจาก
ต่างประเทศแล้วจะมีการทาการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสาลีโดยการสุ่มตรวจจากฝ่ ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของบริ ษทั
ฯ ทุกครั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่สงั่ ซื้อมีคุณภาพดี และเป็ นไปตามมาตรฐาน
ในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ โดยธรรมเนียมปฏิบตั ิของธุรกิจโรงโม่แป้ ง บริ ษทั ฯ จะบริ หารคงคลังไม่ให้เกินไปกว่า 4 6 เดือน เพราะถ้าบริ ษทั ฯ เตรี ยมวัตถุดิบไว้นานกว่านั้น บริ ษทั ฯจะมีตน้ ทุนและข้อเสี ยเปรี ยบอย่างมาก เช่น จะต้องแบกรับภาระต้นทุน
ทางการเงินที่นามาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ถ้าบริ ษทั ฯ จัดเตรี ยม
วัตถุดิบไว้มากเกินไป บริ ษทั ฯ จะมีความเสี่ ยงในกรณี ที่ราคาปรับตัวลดลงทาให้เสี ยเปรี ยบคู่แข่งได้ อย่างไรก็ตามในการจัดซื้อข้าวสาลี
จากสหรัฐอเมริ กาจะต้องซื้อแบบเทกองโดยขนส่งผ่านเรื อขนาดใหญ่ ซึ่งจาเป็ นจะต้องสัง่ ซื้อในปริ มาณมาก บริ ษทั ฯ จึงต้องหาแนวทาง
ในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ไม่ให้อยูใ่ นคงคลังนานเกินไป เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงดังที่กล่าวมาแล้ว ในบางช่วงบริ ษทั ฯ จึงมี
ความจาเป็ นจะต้องขายวัตถุดิบบางส่วนให้กบั กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจาเป็ นต้องซื้อวัตถุดิบอยูแ่ ล้วเพื่อเป็ นการ
บริ หารคงคลังไม่ให้เกิน 4 - 6 เดือนตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของโรงงานอาหาร
สัตว์ที่จาเป็ นจะต้องซื้อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม
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กระบวนการผลิต
เป้ าหมายปี 2563 ของ แผนกไซโล โม่ ผสมบรรจุ คลังสิ นค้า ขนส่ง
เป้ าหมายตั้งไว้ที่กาลังการผลิต 80%
ผลการดาเนินงาน ปี 2563
ผลการดาเนินงานในปี 2563 มีกาลังการผลิต 75.39%
บริ ษทั ฯ
มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรี ยบเทียบการผลิตที่ผลิตได้จริ งกับความต้องการ
สิ นค้าของฝ่ ายขายว่าเป็ นไปตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงมีการจัดทา
ประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี สารเคมี เป็ นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและมาตรฐานที่
กาหนด
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตเป็ นอย่างมากเนื่องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯเป็ นสิ นค้าเพื่อการบริ โภค ต้องยึดหลัก
ความสะอาดเป็ นสาคัญ
โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าจากฝ่ ายประกันคุณภาพ และมีการจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบของฝ่ ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสิ นค้าระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าทุกๆ 2
ชัว่ โมงโดยฝ่ ายประกันคุณภาพ และหากพบว่าสิ นค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสาหรับการผลิตแป้ งสาลีเป็ นเครื่ องจักรของยีห่ อ้ บูห์เลอร์(Buhler) จาก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ นประจา รวมถึงมีการจัดทาขั้นตอนการผลิตในแต่
ละส่วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามระบบ ISO 22000 : 20018/GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้ งสาลีสามารถสรุ ปได้
ทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็ นกระบวนการลาเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรองเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการทาความ
สะอาดและปรับสภาพความชื้นของข้าวสาลีให้เหมาะต่อกระบวนการผลิตแป้ งสาลีต่อไป บริ ษทั ฯ มีไซโลทั้งหมด 20 ไซโล โดยแบ่งเป็ น
ไซโลขนาดใหญ่ 6 ไซโลมีความจุไซโลละ 6,000 ตัน ขนาด 2,500 ตัน 8 ไซโล ขนาด 2,300 ตัน 1 ไซโล และไซโลขนาดเล็ก 5 ไซโล มี
ความจุไซโลละ 300 ตัน 3 ไซโล และ 750 ตัน 2ไซโลสาหรับบรรจุขา้ วสาลีที่สงั่ นาเข้ามา
2) การทาความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็ นขั้นตอนการทาความสะอาด ปรับสภาพความชื้น และระยะเวลาการ
หมักข้าวสาลี เพื่อให้เหมาะต่อการนาไปโม่แป้ งสาลี โดยนาเมล็ดข้าวสาลีมาผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะ คัดแยก เศษฝุ่ นเปลือกข้าว ฝุ่ น
ทราย ฟาง หิ น ทาการคัดแยกเมล็ดข้าวหักออกทั้งหมด แล้วนาไปขัดผิวเมล็ด และเข้าสเปรย์น้ า เพื่อปรับสภาพความชื้นให้เมล็ดข้าวดูด
ซับน้ าจนหมดเพื่อให้ขา้ วอ่อนตัวเหมาะกับการนาไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่านขั้นตอนการทาความสะอาดและปรับความชื้นทั้งหมด 2
ครั้ง ระยะเวลาการทาความสะอาดและปรับความชื้นจะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้าวสาลี หากเป็ นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้องใช้
เวลาในกระบวนการทาความสะอาดเมล็ดข้าวประมาณ 48 ชัว่ โมงต่อข้าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อนใช้ประมาณ 18 ชัว่ โมงต่อ
ข้าว 100 ตัน
3) การโม่แป้ งสาลี (Milling) การนาข้าวสาลีที่ผา่ นการทาความสะอาดแล้วมาผ่านเครื่ องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะด้วย
แม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้ องกันเศษเหล็กปนเปื้ อน ต่อมาผ่านขั้นตอนการบด โดยจะทาการบดทั้งหมด 2 ครั้ง โดยการบดชุดแรกเป็ น
การบดเพื่อให้ขา้ วแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้าว ข้าวที่แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่ อนเอาส่วนที่ละเอียด และเข้าบดชุดที่สองให้กลายเป็ น
แป้ ง ในส่วนที่ผา่ นตะแกรงร่ อนแล้วมีลกั ษณะหยาบจะส่งไปบดกับลูกกลิ้งอีกจนกว่าจะได้ขนาดที่ตอ้ งการ ผลผลิตที่ได้จะเป็ นแป้ งและรา
ข้าวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลาดับ ซึ่งจะเก็บแยกไซโลกัน โดยแป้ งที่โม่เสร็ จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้าว
สาลี
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4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนาแป้ งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้โดยแบ่งเป็ นแต่ละสายพันธุ์มาผสมกันตาม
สูตรที่ลูกค้าสัง่ ซื้อไว้ หลังจากนั้นจะทาการร่ อนแป้ งเพื่อให้แน่ใจว่าแป้ งสาลีไม่มีเศษเจือปนก่อนจะนาไปบรรจุลงถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม
และก่อนนาไปจัดเก็บในคลังสิ นค้าจะผ่านการดักจับโลหะอีกครั้ง

ระยะเวลาในการผลิตแป้ งสาลีให้พร้อมจาหน่ายสาหรับข้าวเมล็ดแข็งและเมล็ดอ่อนอยูป่ ระมาณ 9.5 ชัว่ โมงต่อวัน และ 10.4
ชัว่ โมงต่อวัน ต่อข้าวสาลี 100 ตัน ตามลาดับ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่จะผลิตได้เดินเครื่ องจักรตลอด
24 ชัว่ โมงแบ่งเป็ น 3 กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ กาลังการผลิตสูงสุดอยูท่ ี่ 500 ตันข้าวต่อวัน โดยอัตรา
การใช้กาลังการผลิตในช่วงปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 68.73 ร้อยละ 73.26 และร้อยละ 75.39 ตามลาดับ โดยอัตราการใช้กาลัง
ผลิตในช่วงปี 2563 มีอตั ราเพิ่มขึ้น และถ้าดูที่ปริ มาณการผลิตจะเห็นได้วา่ ปี 2563 เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2562 และ ปี 2561
การผลิตแป้ งสาลี

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

500

500

500

ปริ มาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*

156,000

156,000

156,000

ปริ มาณการผลิตจริ ง (ตัน)

117,608

114,289

107,217

การใช้กาลังการผลิต (%)

75.39

73.26

68.73

อัตราเพิ่ม (ลดลง) ของปริ มาณการผลิต (%)

2.90

6.60

4.00

กาลังการผลิต (ตัน/วัน)
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ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หกั ค่าเสื่อมราคา โดยวิธีคานวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของทรัพย์สินเป็ นระยะเวลา 3-30 ปี ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของทรัพย์สิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจานวน 637.2 ล้านบาท และ 597.2 ล้านบาท ตามลาดับ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะ

(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

กรรมสิทธิ์
ณ 31 ธ.ค. 2562

ณ 31 ธ.ค. 2563

136.7

129.8

4.1.1 อาคาร และส่ วนปรับปรุงอาคาร*
โรงงาน 1 แห่ ง และอาคารสานักงาน 3 ชั้น ที่ต้ัง :
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง

เจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าของ

451.6

420.8

เจ้าของ

2.1

1.6

ไม่มีภาระผูกพัน

4.1.4 ยานพาหนะ

เจ้าของ

18.2

19.7

ไม่มีภาระผูกพัน

4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค

เจ้าของ

27.9

25.3

ไม่มีภาระผูกพัน

4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง

เจ้าของ

0.7

0.0

ไม่มีภาระผูกพัน

637.2

597.2

4.1.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์
4.1.3 เครื่องตกแต่ งและเครื่องใช้ สานักงาน

รวม

หมายเหตุ : *อาคารโรงงานและสานักงานตั้งอยูบ่ นที่ดินที่บริ ษทั ฯ เช่าจาก TSTE ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินแห่ งใหม่สองแห่ ง โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลด
ภาระจานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กรู้ ายอื่น ซึ่ งในเดือนตุลาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้สถาบันการเงินเดิมที่ให้กยู้ มื
ได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
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นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วมในอนาคต
ในอนาคตบริ ษทั ฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจ จึงอาจมีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมขึ้นเพื่อเป็ นการ
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจะส่งกรรมการบริ ษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั
ร่ วมดังกล่าว เพื่อร่ วมกาหนดนโยบายการดาเนินงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
การควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีขอ้ ตกลงกับผูร้ ่ วมลงทุน เช่น กรณี การลงทุนในกิจการร่ วมค้า
จะกาหนดจานวนกรรมการซึ่งเป็ นบุคคลที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูก้ าหนดโดยใช้สดั ส่วนการถือหุน้ เป็ นเกณฑ์กาหนดจานวนกรรมการที่จะเข้าไป
ควบคุมดูแล สาหรับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ จะส่งกรรมการเข้าไปเป็ นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการ
ดาเนินการมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการของบริ ษทั ฯ ก่อน และในกรณี ที่เป็ นการเข้า
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย
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ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 399,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 399,000,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นทุนที่ชาระแล้วจานวน 398,664,061 หุน้ คิดเป็ น 398,664,061 บาท โดยบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ จากทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
มหาชนจากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้นของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปี 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น

%

274,508,840

68.86

บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล

ปี 2562
จานวนหุ้น

%

274,508,840

68.86

1.

บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล

2.

นายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี

7,000,800

1.756

นายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี

7,000,800

1.756

3.

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

4,751,100

1.192

นายวิบูลย์ เสรี โยธิ น

4,103,700

1.029

4.

นายวิบูลย์ เสรี โยธิ น

3,960,000

0.993

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

3,909,500

0.981

5.

นางนุศรา เพียรสุ ภาพ

3,144,471

0.789

นายประเสริ ฐ คงช้าง

3,542,000

0.888

6.

บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร

2,945,093

0.739

นางนุศรา เพียรสุ ภาพ

3,144,471

0.789

7.

นางสรัตนา ลือชัยประสิ ทธิ์

2,800,005

0.702

บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร

2,945,093

0.739

8.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

2,772,560

0.695

นางสรัตนา ลือชัยประสิ ทธิ์

2,800,005

0.702

9.

นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ

2,640,000

0.662

นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ

2,340,000

0.587

10.

นางสาวทิพย์สุภาพ สุ นทรวารี

2,379,925

0.597

นายอินทรัตน์ วงศ์ศรี

2,100,000

0.527

ผูถ้ ือหุ น้ 10 อันดับแรก

306,902,194

76.983

ผูถ้ ือหุ น้ 10 อันดับแรก

276,975,634

76.248

ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยอื่นๆ

91,761,867

23.017

ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยอื่นๆ

121,688,427

23.752

398,664,061

100.00

398,664,061

100.00

จานวนหุ น้ ทั้งหมด

จานวนหุ น้ ทั้งหมด
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รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี 2563
ลาดับ

ปี 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จานวนหุ้น

%

จานวนหุ้น

%

1.

บมจ.น้ าตาลขอนแก่น

91,301,062

23.818

บมจ.น้ าตาลขอนแก่น

91,301,062

23.818

2.

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

63,818,515

16.649

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

63,818,515

16.649

3.

บจก.ประจวบอุตสาหกรรม

38,199,755

9.965

บจก.ประจวบอุตสาหกรรม

38,000,252

9.965

4.

นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

31,299,893

8.165

นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

31,299,893

8.165

5.

นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์

27,206,675

7.098

นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์

27,206,675

7.098

6.

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

19,857,966

5.180

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

19,022,666

5.154

7.

บจก.น้ าตาลราชบุรี

18,169,747

4.740

บจก.น้ าตาลราชบุรี

18,169,747

4.740

8.

บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร

16,027,170

4.181

บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร

16,027,170

4.181

9.

นางบุญพร้อม ชินพิลาศ

5,402,978

1.409

นางบุญพร้อม ชินพิลาศ

5,402,978

1.409

10.

นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิ น

3,960,000

1.033

นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิ น

3,960,000

1.033

ผูถ้ ือหุ น้ 10 อันดับแรก

315,243,761

82.239

ผูถ้ ือหุ น้ 10 อันดับแรก

314,212,442

81.970

ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยอื่นๆ

68,083,420

17.761

ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยอื่นๆ

69,114,739

18.030

383,327,181

100.00

จานวนหุ น้ ทั้งหมด

383,327,181

100.00

จานวนหุ้นทั้งหมด
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รายงานการถือครองหลักทรั พย์ ของกรรมการและผู้บริ หาร ทั้งทางตรงและทางอ้ อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
จานวนหุ้น

รายชื่อกรรมการ

ลาดับ

ตาแหน่ ง

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

จานวนหุ้น

ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2563

เพิม่

สัดส่ วนการถือ

(ลด)

สัดส่ วนการถือ

หุ้น / จานวนหุ้น หุ้น / จานวนหุ้น

หมายเหตุ
ระหว่างปี

1.

นายปรีชา อรรถวิภชั น์ *

ประธานกรรมการบริษทั

981,917

1,770,417

788,500

-

2.

ประธานกรรมการบริหาร

3,911,588

4,753,188

841,600

-

3.

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
(รวมคู่สมรส)
นายสมชัย วนาวิทย *

-

-

-

-

4.

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริหาร

192,640

192,640

-

-

5.

กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

2,400

2,400

-

-

10,496

12,291

1,795

-

7.

นางเยาวนุช เดชวิทักษ์
(รวมคู่สมรส)
นายธนดล สุ จิภญ
ิ โญ
(รวมคู่สมรส)
นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการบริหาร

-

-

-

-

8.

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

-

-

-

-

9.

นายเอนก

คาชุ่ม *

กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

10.

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ *

กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

11.

นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

33,093

0

(33,093)

-

12.

นายสุ ภสร

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายการเงินและบัญชี /
เลขานุการบริ ษทั

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

13.

ชโยวรรณ

นางแววตา กุลโชตธาดา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
งบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯกาหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคตตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุ ทธิจากงบการเงิน (บาท)
2. สารองตามกฎหมาย (บาท)
3. กาไรสุ ทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย (บาท)
4. รวมเงินปันผลจ่ ายทั้งสิ้น (บาท)
5. อัตราส่ วนการจ่ ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ
หลังหักสารองตามกฎหมายแต่ ละปี (ร้ อยละ)
6. อัตรากาไรสุ ทธิต่อหุ้น
7. อัตราเงินปันผลต่ อหุ้น

ปี 2563
105,519,520.67
105,519,520.67
79,732,812.20

ปี 2562
101,280,868
1,500,000
99,780,868
75,746,171.59

ปี 2561
106,595,447.56
5,400,000.00
101,195,447.56
119,599,218.30

75.56

75.91

118.19

0.2647

0.2541

0.3014

5.97

10.64

5.81
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การบริหารจัดการความเสี่ ยง
จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ

การผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีที่มีคุณภาพให้ได้น้ นั ต้องคานึงถึงปัจจัยต่างๆ

มากมายที่จะส่งเสริ มให้บริ ษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั ที่ต้งั ไว้ได้
การเก็บรักษาวัตถุดิบให้คงคุณภาพก่อนนาเข้ากระบวนการผลิต

เริ่ มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพแป้ งสาลีระหว่างผลิตไปจนถึงขั้นตอนการจัดเก็บ

และจัดส่งแป้ งสาลีให้ลูกค้า ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริ การ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านของคุณภาพสิ นค้าและ
บริ การ การประเมินปั จจัยความเสี่ ยงที่จะส่งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าประสงค์ได้กม็ ีความสาคัญเช่นกัน ดังนั้นบริ ษทั ฯ ได้
วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคตไว้ ดังนี้

ความเสี่ ยงจากการมีพนื้ ที่เก็บวัตถุดิบไม่ เพียงพอต่ อการดาเนินงาน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทั้งหมด 19 ไซโล รวมความจุ 60,000 ตัน สาหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือข้าวสาลี
ซึ่งไซโลที่ บริ ษทั ฯ มีอยูท่ ้ งั หมดยังมีพ้นื ที่ไม่เพียงพอต่อปริ มาณวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ในบางช่วงเวลาที่มีขา้ วสาลีเป็ นจานวนมาก จึงทาให้
บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องเช่าไซโลหรื อโกดังเพิ่มจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงหากในช่วงเวลาที่ตอ้ งการเช่าไซโล
หรื อโกดังดังกล่าวหรื อกรณี ตอ้ งการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้บริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่ได้ ทาให้เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้าวสาลี และในแง่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาค่าเช่าในปั จจุบนั เป็ นราคาค่าเช่าเดียวกันกับที่บริ ษทั ใน
กลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของบุคคลภายนอกในบริ เวณเดียวกันพบว่า ราคาค่าเช่าไซโลต่ากว่าราคาค่า
เช่าของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่งที่ตอ้ งเพิม่ ขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ เคยมีความต้องการเช่าพื้นที่จดั เก็บวัตถุดิบเพิม่ แต่ไม่
สามารถเช่าไซโลจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องได้ จึงต้องขอเช่าพื้นที่จากผูใ้ ห้เช่าคลังสิ นค้ารายอื่น ซึ่งบริ ษทั ฯ สามารถดาเนินการเช่าไซโลจาก
บุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าขนส่งต่างๆ เพิ่มขึ้นแบบไม่มีนยั ยะ ทั้งนี้ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีพ้นื ที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบรวม
60,000 ตัน ซึ่งเพียงพอสาหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในปริ มาณปกติ ยกเว้นเพียงบางช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บมากกว่าปกติ จึงจะต้องเช่าโกดัง
เพิ่มเติม

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินอยูใ่ นรู ปของเงินกูร้ ะยะสั้น ประมาณ 32.00 ล้านบาท และภาระ
ดอกเบี้ยจ่ายจานวน 2.06 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสั้นที่คิด อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเป็ นคงที่ระยะสั้น ซึ่งหากมีการปรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ ้ ึนย่อมส่งผลประทบต่อบริ ษทั ฯ ทาให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการดาเนินงาน ทาให้กาไรของบริ ษทั ฯ ลดลง
รวมถึงอาจทาให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดสรร
เงินกูย้ มื ที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่าเสมอ
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ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
ในการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี วัตถุดิบหลักที่สาคัญ คือ ข้าวสาลีซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง
การชาระเงินจะใช้เงินสกุลเหรี ยญสหรัฐเป็ นหลัก ในขณะที่สินค้าทั้งหมดที่บริ ษทั ฯ ผลิตจะจาหน่ายภายในประเทศ ซึ่งการดาเนินธุรกิจ
ดังกล่าวอาจส่งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเงินเหรี ยญสหรัฐ จะทาให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ เพิ่มสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐ
จะทาให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ ลดต่าลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯ มีการเฝ้ าดูสถานการณ์รายวันและคอย
รายงานต่อผูบ้ ริ หารทุกวัน และมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่บริ หาร ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อ
ประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จึงได้มีการทาธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนาเข้าผลิตภัณฑ์จาก
ต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อป้ องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทาสัญญาจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้านั้นจะ
อยูใ่ นดุลยพินิจที่รอบคอบของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่งในการทาสัญญาดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษทั ฯ บริ หารต้นทุนไม่ให้มีความผันผวน
มากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างมีนยั สาคัญ

ความเสี่ ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ ตรงกับปริ มาณและคุณภาพทีต่ ้ องการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็ นธัญพืชที่เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็น ซึ่งประเทศไทย
ไม่สามารถเพาะปลูกได้ จึงจาเป็ นต้องมีการนาเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจาหน่ายข้าวสาลี ได้แก่
สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย อาร์เจนติน่า และอีกหลายประเทศในยุโรป โดยคุณภาพของข้าวสาลี จะมีความแตกต่าง
กันในแต่ละแหล่งเพาะปลูก สาหรับบริ ษทั ฯ จะเลือกซื้อข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลียเป็ นหลัก เนื่องจากข้าวสาลีมี
ค่าโปรตีนที่เหมาะกับการผลิตสินค้าของบริ ษทั ฯ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาข้าวสาลีให้ตรงตามปริ มาณการผลิตและตรงตามคุณภาพ
ที่ตอ้ งการได้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ
ดังที่เคยเกิดมาแล้วที่ออสเตรเลียซึ่งประสบสภาวะอากาศแห้งแล้งทาให้ผลผลิต
ออกมาน้อย บริ ษทั ฯ จะเกิดความเสี่ ยงจากการไม่มีวตั ถุดิบเพียงพอสาหรับผลิตสิ นค้าส่งมอบให้กบั ลูกค้าได้ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ทาข้อตกลง
ซื้อขายล่วงหน้ากับผูค้ า้ วัตถุดิบในการจัดหาข้าวสาลีที่มีคุณภาพและมีปริ มาณตามที่บริ ษทั ฯ ต้องการจากทั้งสองประเทศไว้แล้ว รวมถึง
การที่บริ ษทั ฯ มีนโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้มีปริ มาณเพียงพอต่อแผนการผลิตและจาหน่ายเพื่อป้ องกันการขาด
แคลนวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้จากการที่ปัจจุบนั มีหลายประเทศในโลกที่เป็ นแหล่งเพาะปลูกและผลิตข้าวสาลี
ได้ บริ ษทั ฯ จึงสามารถหันไปนาเข้าข้าวสาลีจากประเทศอื่นได้ อาทิเช่น แคนาดา ประเทศในแถบอเมริ กาใต้ จีนหรื ออินเดีย ถึงแม้
คุณภาพของข้าวสาลีอาจจะไม่เทียบเท่ากับข้าวสาลีที่นาเข้าจากสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย แต่บริ ษทั ฯ สามารถนาเข้ามาผลิตโม่เป็ น
แป้ งและผสมสูตรให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้
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ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาข้ าวสาลี
ข้าวสาลีเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริ กา ซึ่งต้นทุนหลักของ
บริ ษทั ฯ คือข้าวสาลี คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขาย ซึ่งในการจัดซื้อข้าวสาลีของบริ ษทั ฯ จะจัดซื้อหลักๆ ปี ละ
ประมาณ 4 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจัดซื้อ มีปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 20,000 ตัน ราคาข้าวสาลีที่จดั ซื้อ ครั้งหนึ่งๆ อาจใช้สาหรับการผลิตสิ นค้า 36 เดือน หากราคาข้าวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ มีความผันผวน และส่งผลกระทบต่อผลกาไรของบริ ษทั ฯ
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้ งสาลีให้กบั ลูกค้าได้ทนั ทีท้ งั หมด เพราะแป้ งสาลีเป็ นหนึ่งในสิ นค้าควบคุมของกรมการค้า
ภายใน หากต้องการปรับราคาจาหน่ายต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในก่อน อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบ
จากความผันผวนของราคาข้าวสาลีได้ โดยมีแผนกจัดซื้อต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และ
ในช่วงที่ราคาข้าวสาลีข้ ึนสูงมาก ๆ บริ ษทั ฯ จะจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตและจาหน่ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้ องกัน
ความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคา ด้วยการจัดซื้อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดย
การจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลด
ผลกระทบจากการบริ หารจัดการต้นทุนในส่วนการผลิตโดยมีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริ ษทั ฯ ได้ทาการค้นคว้าวิจยั
อย่างต่อเนื่องถึงการเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีราคาต่า แต่สามารถนามาผสมและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเดิม

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของต้ นทุนการขนส่ งวัตถุดิบ (ราคานา้ มัน)
บริ ษทั ฯ ต้องนาเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้การขนส่งทางเรื อ ซึ่งค่าขนส่งดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนข้าวสาลี
โดยค่าระวางเรื อในการขนส่งจะอ้างอิงกับราคาน้ ามันในตลาดโลก ซึ่งหากราคาน้ ามันปรับตัวเพิม่ สูงขึ้น จะส่งผลให้ ค่าระวางเรื อ
ปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่งทางเรื อที่เพิม่ มากขึ้น ทาให้บริ ษทั เดินเรื อปรับเพิม่ ค่า
ระวางเรื อได้เช่นกัน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุนที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ และมีส่วนทาให้ผลกาไรของบริ ษทั ฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารจัดการต้นทุนส่วนค่า
ระวางเรื อ โดยการนาเข้าข้าวสาลีในปริ มาณมากบรรทุกเรื อขนาดใหญ่จะทาให้ตน้ ทุน ค่าขนส่งต่อหน่วยลดลงประกอบกับการร่ วมกับ
ผูป้ ระกอบการโรงงานโม่แป้ งสาลีรายอื่นๆ ในการนาเข้าข้าวสาลีลงเรื อบรรทุก ลาเดียวกัน โดยแต่ละรายสามารถนาเข้าข้าวสาลีได้ตาม
ปริ มาณที่ตอ้ งการ และยังสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้มากกว่าการนาเข้าข้าวสาลีมาโดยลาพังเพียงรายเดียว

ความเสี่ ยงทีบ่ ริษัทฯ ไม่ ได้ ทาสั ญญาป้องกันความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงราคาวัตถุดิบ
ในการซื้อสิ นค้าวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรู ปแบบของ forward หรื อ futures contract
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ จะมีการปรับราคาแป้ งสาลีให้สะท้อนราคาของข้าวสาลีที่
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ โดยในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น บริ ษทั ฯ จะปรับราคาขายแป้ งสาลีให้สะท้อนราคาที่
เปลี่ยนแปลงสาหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการทาสัญญากันไว้ แต่สาหรับลูกค้าที่ทาสัญญาไว้แล้วบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องคงราคาไว้ตามสัญญา ส่วน
ในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการวัตถุดิบ โดยการเร่ งขายแป้ งสาลี รวมไปถึงการ
ขายข้าวสาลีบางส่วนให้กบั กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจาเป็ นต้องใช้ขา้ วสาลีอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดการ
ป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคา ด้วยการจัดซื้อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคา และยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดย
การจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
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ความเสี่ ยงต่ อชื่อเสี ยงของบริษัท
การร้องเรี ยนและสัมพันธภาพกับชุมชน บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตระหนักว่า หากสังคม
หรื อชุมชนอยูไ่ ม่ได้ธุรกิจก็ไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้เช่นกัน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเน้นกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และควบคุมการ
ปล่อยมลพิษให้อยูใ่ นเกณฑ์หรื อดีกว่าตามที่กาหนดในกฎหมาย/กฎระเบียบ อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ ยงเรื่ องการร้องเรี ยนและสัมพันธภาพ
กับชุมชนก็ยงั เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญ บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานเพื่อสังคมที่ตอ้ งถือปฏิบตั ิ ตัวอย่าง จัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกันและรักษาความสัมพันธ์กบั ชุมชนที่ต้ งั อยูร่ อบโรงงาน ดังนี้ :
• พัฒนาช่องทาง/วิธีการสื่ อสาร เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับชุมชนได้ถูกต้องและรวดเร็ ว
• ดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวติ ประชาชนในชุมชน เช่น จัดให้มีโครงการผนังกาแพงลดมลพิษทางเสี ยงต่อชุมชน
โครงการแผงกั้นฝุ่ นโหลดข้าวเรื อเบ้าส์ เป็ นต้น
สัมพันธภาพกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จขององค์กร ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นปัจจัย
เสี่ ยงที่สาคัญอันหนึ่ง เนื่องจากในการที่บริ ษทั ฯ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโตได้อย่าง ยัง่ ยืน จึงจาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุน
และความร่ วมมือจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
และหากผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่เข้าใจ
ในวัตถุประสงค์และวิธีการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ก็อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงหรื อเกิดการต่อต้าน ทาให้การ ดาเนินงานล่าช้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ และที่สาคัญ
ในกรณี ที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ บริ ษทั ฯ จึงได้รับความไว้วางใจและลดความรุ นแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังนี้ :
• ประเมินว่าการดาเนิ นงานของบริ ษทั จะส่ งผลกระทบต่อบุคคล/คณะบุคคลใดบ้าง รวมไปถึงการประเมินว่าบุคคล/
คณะบุคคลใดที่จะมีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อระบุผมู ้ ีส่วนได้เสี ยอย่างถูกต้องและชัดเจน
• บริ ษทั ฯ ได้ระบุผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งสิ้ น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น,
ลูกค้า, คู่คา้ ทางธุรกิจ, หน่วยงานราชการ, ชุมชนใกล้เคียง และบุคคลากรในองค์กร
• กาหนดนโยบายและทบทวนแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ ทุกคน
• มีการทาแบบสารวจความพอใจต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
• ประเมินและทบทวนความคาดหวัง , ทัศนคติต่อความเสี่ ยง, พฤติกรรมและความมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ น
ระยะๆ
• สื่ อสารและทาความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการสื่ อสารบริ ษทั ฯตระหนักการสื่ อสารนั้น
เป็ นอีกปั จจัยที่ อาจส่ งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงองค์กรด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อป้ องกันการสื่ อสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
หรื อไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่เกิดวิกฤตการณ์ โดยมีการระบุถึงขั้นตอนการแจ้งข่าวสาร ใครบ้างที่ตอ้ ง
ทราบเรื่ องทันทีเมื่อเกิดเรื่ อง ใครสามารถให้สัมภาษณ์ได้ รวมถึงเนื้ อหาของข้อมูลขที่ตอ้ งการสื่ อออกไป เพื่อความ
ถูกต้องและรวดเร็ วต่อการแก้ไขปั ญหา
• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มในการเลือกใช้บริ โภคที่เป็ นการรักษาสุ ขภาพ
มากขึ้น บริ ษทั ฯ จึงได้มุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ตั้งแต่กระบวนการจัดหา โดยมุ่งเน้นการวัตถุดิบที่
มีคุณภาพต่อผูบ้ ริ โภคสูงสุด พัฒนากระบวนการผลิตและตัวสิ นค้า
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ความเสี่ ยงเกีย่ วกับสุ ขภาพและความปลอดภัยจากการทางาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า “พนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญและเป็ นทรัพยากรมีค่ายิง่ ” จึงให้ความสาคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
ของพนักงาน เพื่อป้ องกันอันตรายก่อนที่จะเกิดความสู ญเสี ย จึงได้กาหนดนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่อาจจะเกิดขึ้นจากเครื่ องจักร, บริ เวณโรงงาน, สถานที่ปฏิบตั ิงาน หรื อวิธีการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อยึด
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

ความเสี่ ยงด้ านสิ่ งแวดล้อม
ปั จจุบนั ปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมได้ทวีความรุ นแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ในฐานะที่บริ ษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
บริ ษทั ฯ จึงให้ความสาคัญปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม โดยได้กาหนดนโยบายการจัดการสิ่ งแวดล้อม จัดให้มีโครงการกาแพงลดมลพิษทาง
เสี ยงต่อชุมชน โครงการแผงกั้นฝุ่ นช่วงรับข้าวเรื อเบ้าท์ โครงการลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก โดยควบคุมลดการใช้พลังงาน
ให้ได้ตามเป้ าหมายการจัดการพลังงาน พร้อมทั้งมีการควบคุมปริ มาณ ฝุ่ น, กลิ่น, เสี ยง ให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยไม่
ก่อให้เกิดปั ญหากับสิ่ งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยูบ่ ริ เวณชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO14001:2015 และ Green Industry: GI3
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังคงดาเนินการลดของเสี ยจากกระบวนการผลิต เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจก ซึ่งก๊าซเรื อนกระจกส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และก่อให้เกิดสภาวะโลก
ร้อน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดเป้ าหมายที่จะลดก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากการลดใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างเป็ น
รู ปธรรม บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ ว่าธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมอย่างแท้จริ ง

ความเสี่ ยงจากการทีร่ าคาขายแป้งสาลีเป็ นสิ นค้ าควบคุม
ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมโดยผูป้ ระกอบการต้องแจ้งต้นทุนการผลิต ต้นทุนการ
นาเข้าสิ นค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจาหน่าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่ งราคาขายที่แจ้งจะถือเป็ นเพดานราคาขายสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ
สามารถจาหน่ ายได้ ดังนั้น หากต้นทุ นวัตถุดิบมี ราคาสู งขึ้ นจนเกิ นเพดานราคาขายที่ เคยแจ้งไว้ จะทาให้การขึ้ น ราคาแป้ งสาลีของ
ผูป้ ระกอบการทาได้ยากและขาดความคล่องตัวในการปรับราคาขายแป้ งสาลี เนื่องจากต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อน

ความเสี่ ยงจากการเปิ ดเสรีการนาเข้ าแป้งสาลีจากภาครัฐ
ก่ อ นปี 2548 ประเทศไทยมี ก ารก าหนดพิ กั ด อั ต ราภาษี ข าเข้ า ของแป้ งสาลี ใ นอั ต ราที่ สู งถึ ง ร้ อ ยละ 40 จึ ง ท าให้
อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีได้รับการคุม้ ครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงของสมาชิ กเขตการค้าเสรี อาเซี ยน
(AFTA) รวมทั้งการทาสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทาให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตราภาษีขาเข้าเหลือ
เพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 0 ทาให้มีการ
แข่งขันด้านราคาสูงขึ้น และการลดอากรขาเข้าของแป้ งสาลี ทาให้ลูกค้าอาจนาเข้าแป้ งสาลีเข้ามาเองโดยตรงแทนการซื้อจากโรงงานผลิต
แป้ งสาลีในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินของบริ ษทั ฯ ในแง่ของยอดขายที่อาจลดลงได้ และย่อมส่งผลถึงกาไรที่ตอ้ งปรับ
ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ ผ่านมาการเปิ ดเสรี การนาเข้าแป้ งตามข้อตกลงของ AFTA ยังไม่ส่งผลต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยที่ ผ่านมา
สัดส่วนการนาเข้าแป้ งสาลีโดยตรงจากต่างประเทศเทียบกับการซื้อจากโรงงานการผลิตยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
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อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าวโดยการมุ่งเน้น คุณภาพสิ นค้ า จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่
ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่ งอาจอันตรายต่อการบริ โภค การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุก
ครั้งก่อนจัดส่ ง และหากมีการร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดาเนิ นการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
ปริ มาณการสั่ งซื ้อ การสั่งซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั ฯ สร้างความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเตรี ยมสถานที่ไว้จดั เก็บ ทาให้
ลูกค้าสามารถสัง่ ซื้ อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการความร่ วมมือจากบริ ษทั ฯ ในการพัฒนาวัตถุดิบแป้ งสาลี ทาง
บริ ษทั ฯ สามารถส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ของบริ ษทั ฯ ไปร่ วมมือในการพัฒนาแป้ งสาลีให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

ความเสี่ ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ 31 ธันวาคม 2563 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) TSTE ถือหุ ้น เป็ นจานวน
ร้อยละ 68.86 ของทุนชาระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ทาให้ TSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เกือบ
ทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นเรื่ องที่กฎหมาย
หรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงในการ
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถ่วงดุลอานาจดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้พจิ ารณาปรับ
โครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้การบริ หารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุลอานาจ จึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษทั ฯ มีกรรมการบริ ษทั รวมกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น
12 ท่าน ในจานวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบตั ิงานเป็ น
อิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็ นไป
ตามระบบที่ได้กาหนดไว้และตรวจสอบการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส นอกจากนี้ในกรณี เข้าทารายการที่เกี่ยว
โยงกันกับกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มี
สิ ทธิออกเสี ยงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว และในการอนุมตั ิรายการจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
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การขับเคลือ่ นธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด มุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน (มหาชน)
และสิ่ งแวดล้อม โดยยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิ จอย่างมืออาชี พตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม มีจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ คานึงถึงการสร้างมลค่าเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่ วมกัน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีคณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูบ้ ริ หารจากฝ่ ายและ
แผนกต่างๆ โดยให้มีบทบาทและหน้าที่ ในการกาหนดและวางแผนงานในการดาเนิ นการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้อม ให้ส อดคล้องกับ นโยบาย และกลยุทธ์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จ อย่า งยัง่ ยืน ของบริ ษ ัทฯ ตลอดจนให้มีการดู แ ลติ ด ตามการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด โดยให้มีการรายงานผลการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีนโยบายยึดมัน่ แนวทางการดาเนินธุรกิจด้วย
ระบบการบริ หารงานอย่างมืออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน ตลอดจนได้วางรากฐานการเติบโต
อย่างมีมนั่ คงและยัง่ ยืนอย่างมีคุณภาพ ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างศักยภาพของบุคลากรอันเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า ตลอดจนพัฒนา
กระบวนการทางานอย่างครบวงจรในการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อันจะนาไปสู่ความยัง่ ยืนขององค์กรได้ใน
ระยะยาว
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ห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ

การจัดหาวัตถุดิบ
• การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตแป้ ง โดยการนาเข้าจากต่างประเทศ โดยแหล่งวัตถุดิบหลักมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย บริ ษทั ฯ มีการสัง่ ซื้อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่วนใหญ่โดยซื้อแบบเทกอง
(Bulk) ซึ่งระยะเวลาในการจัดซื้อเฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจากออสเตรเลียเป็ นแบบตูค้ อนเทนเนอร์ เฉลี่ยจะ
จัดซื้อประมาณเดือนละ 3-4 ครั้ง ซึ่งในการสรรหาผูข้ าย จะมีการกาหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการด้านความยัง่ ยืนขององค์กร เช่น ซัพพลายเออร์ผลิตวัตถุดิบที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่มีการใช้
แรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็ นต้น

การผลิต
• มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรี ยบเทียบการผลิตที่ผลิตได้จริ งกับความ
ต้องการสิ นค้าของฝ่ ายขาย รวมถึงมีการจัดทาประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี
สารเคมี เป็ นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและมาตรฐานที่กาหนดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
สาหรับการผลิตแป้ งสาลีเป็ นเครื่ องจักรของยีห่ อ้ บูห์เลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นการผลิต
ในระบบปิ ด ซึ่งสามารถควบคุมการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด

การตลาดและการขาย
• มุ่งเน้นการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานเชิงพาณิ ชย์ และสร้างกาไรส่วนเพิม่ จากการดาเนินงานปกติ
พัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความมุ่งมัน่ ที่จะแสวงหาแนวทางสร้างผลกาไรด้วยการระดมสมองเพื่อสร้าง
จิตสานึกถึงความเป็ นเจ้าของ เพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงานระหว่างหน่วยงานและทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อบรรลุเป้ าหมายตามแผนงานที่กาหนด และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กบั ลูกค้า

บริการหลังการขาย
• เมื่อลูกค้าซื้อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ง และหากมีการร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
คุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดาเนินการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ มีการจัดทาแบบสารวจ
ความพึงพอใจจากลูกค้า ทุก 2 ปี เพื่อให้ทราบถึงปั ญหา และพัฒนาให้บริ การลูกค้าให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
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บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
ผู้ถือหุ้น
ชุมชน
ใกล้ เคียง

ลูกค้ า

TMILL
หน่ วยงาน
ราชการ

คู่ค้าทาง
ธุรกิจ
บุคลากร

ผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และคานึงถึงการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว เพื่อ
ประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยเน้นการสร้างผลกาไรจากการดาเนินงานและการแบ่งปั นผลกาไร (เงินปั นผล) ที่เป็ นธรรม ควบคู่ไปกับการ
สร้างความมัน่ ใจในการลงทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริ ษทั โดยยึดมัน่ การปฏิบตั ิงานบนพื้นฐานของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ลูกค้ า บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน จึงมุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ดีข้ ึน รวมทั้งเคารพในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริ ยธรรมทางการค้าอย่างเคร่ งครัด

ไม่กระทาการใดอันเป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค

ภายใต้กฎหมาย

คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้า บริ ษทั ได้วางระบบที่เป็ นมาตรฐานและน่าเชื่อถือได้สาหรับการทาธุรกรรม
ทางการค้ากับลูกค้า ใส่ใจในการบริ การทั้งก่อนและหลังการขาย
คู่ค้าทางธุรกิจ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคูค่ า้ ซึ่งถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริ ษทั ฯ
ยึดถือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจกับคูค่ า้ คู่สญ
ั ญา โดยจะปฏิบตั ิกบั คู่คา้ อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการค้าที่เป็ นธรรมและการ
ดาเนินงานอย่างโปร่ งใส ประสานประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และคู่สญ
ั ญาด้วยความยุติธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้
บุคลากร บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริ มคุณภาพของบุคลากร เนื่องจากพนักงานถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญ
ที่สุดขององค์กร คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็ นมาตรฐานสากล จัดให้
มีกระบวนการที่เป็ นระบบ นับตั้งแต่ข้ นั ตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็ นธรรม บนพื้นฐานของการประเมิน
การปฏิบตั ิงานตาม KPI รายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีการดูแลพนักงานในด้านต่างๆโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มการทางานอย่างเป็ นสุข
ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
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สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีการ
ดาเนินงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยการใช้จริ ยธรรมและคุณธรรม

ในการประกอบธุรกิจ

ตลอดจนมีการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอาเปรี ยบสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกภาคส่วน และไม่ทาการใดๆ ที่ขดั หรื อผิดกฎหมาย นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
หน่ วยงานราชการ บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ภาครัฐ ดาเนินธุรกิจตามข้อกฎหมายและ
ประกาศของ ทางการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริ มสัมพันธภาพอันดีกบั หน่วยงานทางการ โดยเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ และให้ความ
ร่ วมมือ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารตามที่หน่วยงานทางการร้องขอ

นโยบายด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นาระดับประเทศ มุ่งมัน่ ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ ง
สาลีให้มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและส่งมอบอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวดเร็ ว ตรงต่อเวลา เพื่อให้เป็ นที่พึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า อีก
ทั้งการผลิตสิ นค้าจะต้องมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบน้อยที่สุด บริ ษทั ฯจึงกาหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกระดับใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปกป้ องสิ่ งแวดล้อมและการป้ องกันมลพิษ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด เพื่อปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด พันธกรณี ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ที่ได้ทาความตกลงไว้อย่างเคร่ งครัด
3. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สร้างจิตสานึกของพนักงาน ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเพิม่ พูนความรู ้ ความเข้าใจด้าน
สิ่ งแวดล้อมของพนักงานตามนโยบายตลอดไป
4. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการปรับปรุ งและพัฒนาระบบงานด้านสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
5. บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ สื่ อสารนโยบายสิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงาน สาธารณะชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริ ษทั ฯ หรื อผูท้ ี่
สนใจทราบจึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน ตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป

แผนการดาเนินงานด้ านระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีความตระหนักและให้ความสาคัญกับการคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิตสิ นค้า จึงมีการ
ออกแบบอาคารโรงงาน

สายงานการผลิต

ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสิ นค้าที่ทนั สมัยประกอบกับการ

กระบวนการผลิตสิ นค้าเป็ นระบบปิ ด ดังนั้น ตลอดสายงานการผลิตสิ นค้าจึงไม่เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม และไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนใน
ด้านสิ่ งแวดล้อม นอกจากนั้นในกระบวนการผลิตสิ นค้า ยังไม่ก่อให้เกิดของเสี ยจากกระบวนการผลิต
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บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับปั ญหามลพิษทางเสี ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตที่มีผลการะทบต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันของ
ชาวชุมชน จึงได้ก่อสร้างผนังกาแพงลดเสี ยงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็ นตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสี ยงที่เกิดจากการทากิจกรรมการ
ผลิตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ของชาวชุมชนได้ ซึ่งผลจากการก่อสร้างผนังลด
เสี ยง ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวัดผลค่าของเสี ยงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตเป็ นประจาทุกปี โดยจัดจ้างบริ ษทั ฯเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและ
เป็ นหน่วยงานที่ข้ นึ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมระดับของเสี ยงจากกิจกรรมการผลิตไม่ให้เกิน
ค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกาหนด และเพื่อเป็ นการเตรี ยมการแก้ไขป้ องกันปั ญหาเสี ยงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต อีกทั้งตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางฝุ่ นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบ้าท์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ของชาวชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2 โดยมีความเป็ นห่วงถึงสุขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชาวชุมชน จึงได้จดั สร้างแผง
กั้นฝุ่ น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็ นตัวป้ องกันฝุ่ นละอองที่เกิดจากการรับข้าวเรื อเบ้าท์ให้เจือจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรื อเบ้าท์เป็ น
ส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ของชาวชุมชนได้ ทั้งนี้ผลจากการจัดสร้างแผงกั้นฝุ่ นละออง ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง
ในบรรยากาศที่เกิดจากการรับข้าวเรื อเบ้าท์เป็ นประจาทุกปี โดยจัดจ้างบริ ษทั ฯเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็ นหน่วยงานที่ข้ ึนทะเบียน
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่นกัน และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่ นละอองที่สภาพหน้างานจริ ง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อ
เป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมไม่ให้กิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ

มีความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศเกินค่า

มาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกาหนด เพื่อการบริ หารจัดการ ดูแล และปกป้ องด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ฯ ได้นา
หลักการพื้นฐานในการดาเนินธุรกิจ โดยกาหนดเป้ าหมายในการจัดทาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO14001:2015 ซึ่งจะต้องได้รับการ
รับรองภายในปี 2563 และสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายมาใช้ดาเนินงาน พร้อมทั้งกาหนดนโยบายด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ประกาศ
โดยผูบ้ ริ หารสูงสุดของบริ ษทั ฯ เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ิทุกระดับชั้น

โครงการด้ านการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้มีการตระหนักถึงมลภาวะทางด้านสิ่ งแวดล้อม ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากร และ
มลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง สภาพแวดล้อมภายนอกบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้มีแผนการดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมไว้
ดังต่อไปนี้

การควบคุมคุณภาพอากาศ
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางฝุ่ นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ ที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินชีวติ ประจาวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโล เฟส 2 โดยมีความเป็ นห่วงถึงสุขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชาว
ชุมชน จึงได้จดั สร้างแผงกั้นฝุ่ น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็ นตัวป้ องกันฝุ่ นละอองที่เกิดจากการรับข้าวเรื อเบาท์ของบริ ษทั ฯ ให้เจือจางลดลง และ
เพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ของชาวชุมชนได้
ผลจากการจัดสร้างแผงกั้นฝุ่ นละออง ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศที่เกิดจากการรับ
ข้าวเรื อเบ้าท์เป็ นประจาทุกปี โดยบริ ษทั เอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นหน่วยงานที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมี
การตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่ นละอองที่สภาพหน้างานจริ ง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมไม่ให้กิจกรรม
การการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ มีความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกาหนด เพือ่
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การบริ หารจัดการ ดูแล และปกป้ องด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จากกระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางด้านฝุ่ น ซึ่งมาจากกิจกรรมการรับข้าวของเรื อเบ้าท์ โดยผ่านการตักข้าวเข้าสู่สายพานลาเลียง หรื อกระบวนการผลิตในโรงงาน บริ ษทั
ฯ จึงได้ดาเนินการจัดการปั ญหาเรื่ องฝุ่ นตามประเภทของแหล่งที่มา โดยมีมาตรการบรรเทาฝุ่ นที่สาคัญ ดังนี้
• จัดทาโครงแสลนป้ องกันฝุ่ นช่วงรับข้าวเรื อเบ้าท์ เพื่อลดผลกระทบของฝุ่ นข้าวโดยตรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรื อพื้นที่
ใกล้เคียง
• จัดทาผนังกาแพงกั้นฝุ่ น ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน
• จัดทาโครงเหล็กและแผ่นกรองฝุ่ น เพื่อป้ องกันฝุ่ นฟุ้ งกระจายบริ เวณปลายปล่องถังไซโล
• ตรวจสอบรอยรั่ว จุดรั่วของฝุ่ น ตามสายพานลาเลียง รวมถึงสถานที่จดั เก็บวัตถุดิบ
• ตรวจติดตามและตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป

จากการติดตามตรวจสอบฝุ่ นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง เป็ นการเก็บตัวอย่างฝุ่ นที่มีอนุภาคไม่เกิน 100 ไมครอน ด้วยวิธี Gravimetric
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 71ง ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2538 ด้วยเครื่ อง High-Volume Air Sampler ทาการเก็บตัวอย่างในภาคสนามแล้วนาตัวอย่างไปวิเคราะห์ดว้ ยห้องปฏิบตั ิการ
เอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกาหนด โดยการดาเนินงานทุกขั้นตอนได้รับการรับรอง มอก.
17025 (ISO/IEC 17025) ซึ่งได้ผลตรวจวัดตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป
ผลการตรวจวัด
ดัชนีทตี่ รวจวัด
ฝุ่ นละอองรวม (TSP)

หน่ วยวัด
มก./ลบ.ม.

มาตรฐาน
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

0.113

0.096

0.097

≤ 0.33

*ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
*เอกสารอ้ างอิ งเล่ มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ประจาปี 2560-2563
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สรุ ปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป พบว่า มีคา่ ความเข้มฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP)
ในปี 2561 เท่ากับ 0.113 มก./ลบ.ม. , ปี 2562 เท่ากับ 0.096 มก./ลบ.ม. และปี 2563 เท่ากับ 0.097 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ต่ากว่า
มาตรฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง
กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป (น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.33 มก./ลบ.ม.)

*รูปภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

การควบคุมเสี ยงรบกวน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางเสี ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตของ บริ ษทั ฯ ที่มี
ผลการะทบต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันของชาวชุมชน จึงได้ก่อสร้างผนังกาแพงกันเสี ยงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็ น ตัวช่วยในการลดระดับ
ความดังของเสี ยงที่เกิดจากการทากิจกรรมการผลิตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ
ของชาวชุมชนได้ ซึ่งผลจากการก่อสร้างผนังลดเสี ยง ทางบริ ษทั ฯได้มีการวัดผลค่าของเสี ยงทัว่ ไปและเสี ยงรบกวนที่เกิดจากกิจกรรมการ
ผลิตเป็ นประจาทุกปี
โดยจัดให้มีการตรวจสอบจากบริ ษทั เอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นหน่วยงานที่ข้ นึ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมาย เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมระดับของเสี ยงจากกิจกรรมการผลิต ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษ
กาหนด และเพื่อเป็ นการเตรี ยมการแก้ไขป้ องกันปั ญหาเสี ยงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
1.1 มาตรการจัดทาผนังกั้นเสี ยง เพื่อแก้ไขปั ญหามลพิษทางเสี ยงที่แหล่งกาเนิด
1.2 การเฝ้ าระวังตรวจติดตามและตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไปและระดับเสี ยงรบกวน

*รู ปภาพแสดงผนังกาแพงลดเสี ยง
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จากการดาเนินงานติดตามตรวจวัดค่าระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (LAeq24 hour) โดยใช้มาตรระดับเสี ยงชนิด Integrated Sound
Level Meter ยีห่ อ้ Rion รุ่ น NL-21 หรื อ NL-42 เป็ นมาตรระดับเสี ยง Class 2 ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล IEC 61672 มีความเที่ยงตรง
สูง และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการติดตามตรวจสอบอยูใ่ นช่วง ± 0.5 dB(A) ขณะตรวจวัดมี Wind Screen ติดที่หวั Microphone เพื่อ
ป้ องกัน และกาบังลมที่เป็ นปัจจัยให้เกิดความคลาดเคลื่อน โดยติดตั้งมาตรระดับเสี ยงบนขาตั้งให้ไมโครโฟนอยูส่ ูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร
โดยทาการติดตามตรวจสอบระดับเสี ยงในช่วงที่เกิดการรบกวน บริ เวณที่ติดตั้งมาตรระดับเสี ยงในช่วงเวลา 1 ชัว่ โมง ระหว่างเวลา 06:00
– 22:00 น. และในช่วงเวลา 5 นาที ระหว่าง 22:00 – 06:00 น. แล้ววัดระดับเสี ยงพื้นฐาน (Background) ในขณะที่ไม่มีจากแหล่งกาเนิดไม่
น้อยกว่า 5 นาที บันทึกค่า LA90 จากนั้นนาผลที่ได้มาคานวณระดับการรบกวนตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)ซึ่งได้ผลตรวจวัดตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไป
ผลการตรวจวัด
ดัชนีท้ ี่ตรวจวัด

มาตรฐาน

56.5

81.2

59.8

87.4

59.1

≤ 70

79.3

Lmax

Leq 24 hrs.

Lmax

Leq 24 hrs.

ปี 2563

Lmax

Leq 24 hrs.

ปี 2562

Lmax

ระดับเสียงโดยทั่วไป

Leq 24 hrs.

ปี 2561

≤ 115

*ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่าระดับเสี ยงการรบกวนและระดับเสี ยงที่เกิดจากการ ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
*เอกสารอ้างอิงเล่มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ประจาปี 2560-2562
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2563
Lmax

2562

Leq 24 hrs.

2561
0

20

40

60

80

100

120

สรุ ปผลการตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไป
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไป พบว่า ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังที่ตรวจวัดระดับเสี ยงดังเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง และระดับเสี ยงดัง
สูงสุดอยูใ่ นเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่าระดับเสี ยงการรบกวนและระดับเสี ยงที่เกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
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ตารางผลการตรวจวัดระดับเสี ยงรบกวน
ระดับเสียงรบกวน

2563
2562

ระดับเสียงรบกวน
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สรุ ปผลการตรวจวัดระดับเสี ยงรบกวน
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไป พบว่า ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังที่ตรวจวัดมีค่าการรบกวนของเสี ยงอยูใ่ นเกณฑ์ที่มาตรฐาน
กาหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่าระดับเสี ยงการรบกวนและระดับเสี ยงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
พ.ศ. 2548 ซึ่งกาหนดให้ค่าการรบกวนของเสี ยงต่ากว่า 10 เดซิเบล (เอ)

*รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไปและระดับเสี ยงรบกวน
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การจัดการขยะ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปั ญหามลภาวะของการจัดการขยะของเสี ย ที่เกิดขึ้นการกระประกอบ
กิ จการของบริ ษทั ฯ ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ ตอ้ งให้ความสาคัญ เช่นเดี ยวกับปั ญหาอื่นๆ ทางผูบ้ ริ หารจึ งได้กาหนด
นโยบายของการคัดแยกขยะ เพื่อลดมลพิษที่จะส่ งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการคักแยกขยะยังช่วยลดปั ญหาภาวะโลก
ร้อนได้อีกด้วย จึงมีการกาหนดประเภทของการคัดแยกขยะ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ขยะทัว่ ไป เป็ นขยะที่เกิดจากการอุปโภคบริ โภค เช่น กล่องโฟม ถุงขนม/อาหาร เศษอาหารต่างๆ เศษใบไม้ หรื ออื่นๆที่ไม่ได้เกิดจาก
กระบวนการผลิต เป็ นต้น
ขยะอุตสาหกรรม เป็ นขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น เศษแป้ ง กระสอบ แป้ งโด เศษข้าวสาลี ฝุ่ นข้าว เศษไม้ เศษกระดาษ ที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการผลิต เป็ นต้น
ขยะอันตราย เป็ นขยะที่มีการปนเปื้ อนของสารเคมีและน้ ามัน เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ องจักร ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์สารเคมี ถุงมือผ้า หรื อ
อื่นๆ ที่มีปนเปื้ อนสารเคมีและน้ ามัน
ทั้งนี้ กระบวนการจัดการขยะของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามข้อกาหนดระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตาม ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกาจัดสิ่ งปฏิกลู ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ที่ตอ้ งได้รับการขออนุญาตก่อนที่จะนาออกภายนอกโรงงาน

*รู ปภาพแสดงจุดทิ้งขยะ และการคัดแยกประเภทขยะ

การควบคุมมลพิษทางนา้
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในการผลิตแป้ งสาลี ซึ่ งไม่ได้ใช้น้ าเป็ นปัจจัยหลักในการผลิต แต่ทางบริ ษทั ได้ให้
ความสาคัญ อันเนื่องมาจากทรัพยากรน้ าเป็ นความต้องการพื้นฐานในการดารงชีวติ ของชุมชนและประชากรในสังคมหรื อพื้นที่ขา้ งเคียง
เช่นเดียวกันกับการบริ หารจัดการน้ าทิ้งอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่บริ ษทั ฯ จะต้องมีการดูแล ควบคุม จัดการกับน้ าทิ้งให้
ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข หรื อตามกฎหมายท้องถิ่น เพื่อลดความขัดแย้งและการเข้าถึงทรัพยากรน้ าที่ตอ้ งใช้ร่วมกันในสังคม และเป็ น
สิ่ งที่จะแสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรม
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บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับคุณน้ าทิ้งให้ได้ตามค่ามาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ
เช่น ตะแกรงดักเศษขยะ ถังดักไขมัน ถังเกรอะ ถังกรองเติมอากาศ และถังพักน้ าเสี ย พร้อมทั้งมีแผนการควบคุมดูแลบารุ งรักษาระบบ
บาบัดนาเสี ยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยบริ ษทั ฯเอกชนที่ได้มาตรฐาน
และขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตรวจทุกๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

รู ปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง

นอกจากการที่บริ ษทั ฯจะต้องมีการควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งให้มีคุณภาพแล้วนั้น ยังจะต้องคานึงถึงความสาคัญของการใช้น้ าอย่าง
รู ้คุณค่า
เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะทางน้ าที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะให้นอ้ ยลงอีกด้วย
โดยผูบ้ ริ หารได้ให้
ความสาคัญต่อควบคุมดูแล และมีมาตรการติดตามตรวจสอบ เพื่อทาให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงได้มีการเก็บ
ข้อมูลการใช้ของบริ ษทั ฯ ตามตารางดังต่อไปนี้
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ข้ อมูลการใช้ นา้ ในปัจจุบนั ของแต่ ละส่ วนของบริษัทฯ ประจาปี 2563
เดือน

ไซโล เฟส1

ไซโล เฟส 2

Mill A

Mill B

สานักงาน

ป้อม รปภ.

รวมที่ใช้

มกราคม

28

0

344

253

124

67

816

กุมภาพันธ์

50

0

323

182

130

104

789

มีนาคม

30

0

296

197

138

93

754

เมษายน

38

0

314

230

153

103

838

พฤษภาคม

26

0

249

191

152

86

704

มิถุนายน

36

0

226

168

163

97

690

กรกฎาคม

30

0

270

236

330

103

969

สิงหาคม

31

0

208

168

155

100

662

กันยายน

42

0

374

332

144

93

985

ตุลาคม

57

0

230

185

150

111

733

พฤศจิกายน

40

0

351

230

127

91

839

ธันวาคม

12

0

306

226

113

86

743

รวม (ลบ.ม.)

420

0

3,491

2,598

1,879

1,134

9,522

400
350

300
250
200
150
100
50
0

ไซโล เฟส1
ไซโล เฟส 2
Mill A
Mill B
สำนักงำน
ป้อม รปภ.

กราฟแสดงการใช้น้ าในปัจจุบนั ของแต่ละส่ วนของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563
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ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป้าหมายปี 2563
ดาเนินมาตรการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในปี 2563 โดยคิดเป็ นร้อยละที่ลดลงของพลังงานไฟฟ้ าในปี 2562 เท่ากับ 2.00% เพื่อ
เป็ นการประหยัด อนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าที่ใช้จริ ง โดยการ
ปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การลดจุดรั่วไหลของระบบอัดอากาศ 17 จุด เปลี่ยน
มอเตอร์เป็ นมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสูง มาตรการอื่นๆการติดตั้งอินเวอร์

ผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯสามารถลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า โดยคิดเป็ นร้อยละที่ลดลงของปริ มาณพลังงานปี 2562 ที่ใช้เดิม 2.00% โดยลดควบคู่
ไปกับการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก อันเนื่องมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการดาเนินโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้ าในบริ ษทั ฯ โดยมี
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตารางแสดงข้ อมูลการประหยัดพลังงานและการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกในปี 2561 - 2563
ปี

พลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้
(kw/hr.)

ค่ าพลังงานทีล่ ดได้
(kw/hr.)

เป้ าหมาย
ทีต่ ้งั ไว้

การปล่ อยก๊ าซ
เรือนกระจก
(TonCO2e)

เป้ าหมาย
ทีท่ าได้

ค่ าการลดปล่ อยก๊ าซ
เรือนกระจก
(TonCO2e)

2561

8,807,000

209,598.00

2.50%

2.50%

508.82

145.31

2562

9,190,000

182,375.92

2.00%

2.07%

530.95

126.44

2563

9,423,000

184,033.57

2.00%

2.00%

544.36

127.53

*ข้ อมูลอ้ างอิงจากรายงานพลังงานประจาปี 2561 – 2563

ตารางแสดงข้ อมูลการลดก๊ าซเรือนกระจกจากมาตรการลดใช้ พลังงาน ประจาปี 2563

มาตรการลดพลังงานปี 2563

เป้ าหมายร้ อยละ
ทีล่ ดลง
ของปริมาณ
พลังงาน
ปี 2563

เป้ าหมายผลร้ อย กิโลวัตต์ /ปี
ค่ าแฟคเตอร์
ละทีเ่ กิดขึน้ จริง ทีป่ ระหยัดได้
(EF)
ปี 2563
(kW/hr) (kgCO2e/หน่ วย)

ค่ าการลด
ปล่ อยก๊ าซ
เรือนกระจก
(kg.CO2e)

1. ลดรอยรั่วของระบบอัดอากาศ
ทั้งระบบ 17 จุด

0.50

0.50

46,032.98

0.5610

25,824.50

2.เปลีย่ นมอเตอร์ เป็ นมอเตอร์
ประสิทธิภาพสู ง 75kW , 37kW

1.35

1.35

124,214.32

0.5610

69,684.23

3.มาตรการอืน่ ๆ ติดตั้งอินเวอร์ เตอร์
30kW , 15KW

0.15

0.15

13,786.27

0.5610

7,734.09

รวม

2.00

2.00

184,033.57

0.5610

103542.82
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ผลเปรี ยบเทียบงานการจัดการด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน ปี 2563
ผลการเปรี ยบเทียบเป็ นหน่วยพลังงานของปี 2563ที่ประหยัดได้เทียบกับการใช้พลังงาน ปี 2562
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2562 9,190,000 kWh/ปี
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2563 9,423,000 kWh/ปี รวม 2 ปี 18,613,000 kWh

ผลการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง 2 มาตรการลดพลังงาน
สามารถประหยัดได้ 184,033.57 kWh/ปี คิดเป็ นเงินได้ 686,445.122บาท/ปี
(ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาท/kW) คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ร้อยละ 2.00

สรุปผลงานการจัดการด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน ปี 2563
สรุปผลทีผ่ ลิตได้ จริงตามกาลังการผลิต
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2562 9,190,000 kWh/ปี
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2563 9,423,000 kWh/ปี รวม 2 ปี 18,613,000 kWh

ผลการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง 2 มาตรการลดพลังงาน
สามารถประหยัดได้ 184,033.57 kWh/ปี คิดเป็ นเงินได้ 686,445.122บาท/ปี
(ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาท/kW) คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ร้อยละ 2.00

ค่ าพลังงานไฟฟ้าทีล่ ดได้ ในปี 2563
มาตรการที่ 1

46,032.98

กิโลวัตต์ /ชั่วโมง

มาตรการที่ 2

133,522.85

กิโลวัตต์ /ชั่วโมง

มาตรการที่ 3

13,786.27

กิโลวัตต์ /ชั่วโมง

184,033.57
เป้าหมายอนุรักษ์ พลังงาน = มาตรการที่ 1 + มาตรการที่ 2 + มาตรการที่ 33
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าปี 2562

X 100
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เป้าหมายปี 2564 ของส่ วนงานวิศวกรรม
ดาเนินมาตรการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในปี 2564 เท่ากับ 2.00% เพื่อลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามการลด
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าที่ใช้จริ ง โดยการปรับปรุ งและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การลดจุด
รั่วไหลของระบบอัดอากาศ 17 จุด เปลี่ยนมอเตอร์เป็ นมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสูง มาตรการอื่นๆการติดตั้งอินเวอร์เป็ นต้น

นโยบายด้ านการซ่ อมบารุ งทรัพย์ สิน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านการซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ทั้งหมดของโรงงานจะได้รับการบารุ งรักษาอย่างเป็ นระบบ
และได้รับการตรวจเช็คดูแลและบารุ งรักษาตามช่วงระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่เกิดความเสี ยหายในขบวนการผลิตและสามารถดาเนินการผลิตสิ นค้าได้ตามข้อกาหนด
ของลูกค้า ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานและจัดตั้งเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานตามนโยบายด้านการซ่อมบารุ งทรัพย์สิน
ดังนี้
- ควบคุมเวลาสูญเสี ยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิต ไม่ให้เกิน 1.5% ต่อเดือนของเวลาการผลิตในแต่
ละส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานทาความสะอาดข้าวสาลี ส่วนงานโม่แป้ งสาลี และส่วนงานผสมและบรรจุ
- วางแผนการบารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของโรงงาน โดยกาหนดความถี่ในการ
ตรวจเช็คและบารุ งรักษา ซึ่งจัดทาเป็ นคู่มือในการทางาน ประกอบด้วย รายการบารุ งรักษาประจาวันและประจาสัปดาห์ โดยมีการจัด
พนักงานเข้าตรวจสอบเครื่ องจักรแต่ละประเภทตามความถี่ที่ได้วางไว้ เช่น ตรวจสอบการหล่อลื่นเครื่ องจักรที่ใช้งานแบบสายพาน
ลาเลียง โซ่ลาเลียง ใช้น้ ามันเกียร์ในการหล่อลื่น ใช้เฟื องโซ่ขบั ใช้แบบลูกปื นเติมจารบี และใช้แบบลูกกลิ้งบด รายการบารุ งรักษา
ประจาเดือน โดยมีการจัดทาการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อบารุ งรักษายืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักรเป็ นประจาทุกเดือน แบ่งการทางาน
ออกเป็ น 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 12 ชัว่ โมง และรายการบารุ งรักษาประจาปี โดยจัดให้มีการเปลี่ยนอะไหล่เป็ นประจาทุกปี เพื่อบารุ งรักษา
และยืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักร โดยจัดทาในช่วงวันหยุดยาว แบ่งการทางานออกเป็ น 2 ครั้งต่อปี
- จัดทาการตรวจเช็คสต็อกอะไหล่เครื่ องจักรประจาทุกเดือน เพื่อให้มีอะไหล่สารองเพียงพอต่อเหตุการณ์ที่จาเป็ นต้องใช้
และเปลี่ยนอะไหล่
ส่งเสริ มให้พนักงานให้ความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดในการทางานร่ วมกันในแผนกและกับฝ่ ายอื่นๆ เพื่อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพของการทางาน ความมัน่ คง และความปลอดภัยของบุคลากร
- ดาเนินการเพื่อให้เครื่ องจักรและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ เสี ยเวลาการหยุดการผลิตน้อยที่สุด โดย
คานึงถึงความมัน่ คงและความปลอดภัยเป็ นสิ่ งสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะ
ดาเนินการด้วยประสิ ทธิภาพสูงสุ ดทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและกาลังคนที่ใช้
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การจัดทาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2015
เนื่องจากทางผูบ้ ริ หารสูงสุดได้ตระหนักถึงบทบาทสาคัญขององค์กรต่อการมีส่วนร่ วมที่จะช่วยแก้ไขปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งต้องมีการดาเนินธุรกิจให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี ทางผูบ้ ริ หารจึง
ได้กาหนดให้ตอ้ งมีการจัดทาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม (ISO14001:2015) เพื่อใช้เป็ นกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินงานพัฒนา
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการปรับปรุ ง และพัฒนาระบบงานด้านสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2. เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกาหนด ด้านสิ่ งแวดล้อม
3. เพื่อเป็ นการแสดงความมุ่งมัน่ ในเรื่ องของการจัดการสิ่ งแวดล้อมต่อชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

แนวทางในการดาเนินงาน
1. กาหนดแผนการดาเนินงานสาหรับระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
2. ดาเนินงานให้สอดคล้องตามข้อกาหนดและกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม
3. ดาเนินการ ติดตาม ทวนสอบระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องปี ละ 2 ครั้ง
โดยจากการจัดทาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม จัดว่าเป็ นโรงงานโม่แป้ งสาลีแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบ
ISO 14001:2015

*รูปภาพถ่ ายร่ วมกันของพนักงานเพือ่ แสดงความยินดีต่อการได้ รับการรับรองระบบ ISO14001:2015
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ได้ รับการรับรองอุตสาหกรรมสี เขียวระดับที่ 3 (Green Industry : GI3)
จากการที่ได้รับรองระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO14001:2015 แล้วนั้น จึงได้นาไปเทียบเคียงกับการรับรองระบบ
อุตสาหกรรมสี เขียวระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่าเป็ นบริ ษทั ฯที่มีระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิภาพ
ท้งนี้ บริ ษทั ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และมีผลถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2566
อุตสาหกรรมสี เขียวระดับที่ 3
ระบบสี เขียว (Green System)
การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผล
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

*เอกสารการรับระบบอุตสาหกรรมสี เขียวระดับที่ 3
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
การดาเนินธุรกิจด้ วยความรั บผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจโดยการสร้างคุณค่าขององค์กรร่ วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกื้อกูลเติบโต
เคียงข้างกันไปอย่างยัง่ ยืน ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ จึงไม่เพียงให้ความสาคัญกับการบริ หารธุรกิจ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี
และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กบั ผลิตภัณฑ์ ในทุกย่างก้าวของการดาเนินธุรกิจบริ ษทั ฯ ตระหนักและให้
ความสาคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม หรื อ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็ นอย่างมากและถือเป็ นเป้ าหมาย
หลักอันดับต้นๆ ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ได้วางนโยบายและจัดทาโครงการต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการยกระดับ
สภาพแวดล้อมที่น่าอยูม่ ากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่ดีของชุมชน ตลอดจนการสื บสานวัฒนธรรม
ความเป็ นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสังคม การบริ จาคเพื่อการกุศล และการอาสา
ช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรมบริ ษทั ฯ จะวางเป้ าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่ วมกัน เพือ่ ให้
แต่ละกิจกรรมเกิดประสิ ทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ความสาเร็ จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจากการบริ จาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยงั เน้นความ
มีส่วนร่ วมของพนักงานในองค์กรและความร่ วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่ วมมือของชุมชนอีกด้วย
แนวการดาเนินงานภายในองค์กรนั้น บริ ษทั ฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบไป
ด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเป็ นการรวบรวมความคิด การสื่ อสาร และการ
ดาเนินงาน เพื่อกาหนดรู ปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การออกแบบเพื่อกาหนดกิจกรรม เป็ นการกาหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากการ ดาเนิน
โครงการนั้นๆ
2. การดาเนินกิจกรรม เป็ นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมและกาหนดหน่วยงาน
ภายนอกที่จะมีบทบาทร่ วม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดาเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้หรื อ ไม่
อย่างไรและสื่ อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็ นส่วนหนึ่งและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
โดยบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders)
ตามหลักการดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
กิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อนามาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ
2. การบริ หารจัดการผลกระทบต่อชุมชน
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ดาเนินการภารกิจเพื่อแสวงหาและพัฒนา มีการดาเนินงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม
โดยให้
ความสาคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม ให้ความสาคัญและเคารพในสิ ทธิมนุษยชนวิถีชีวติ ชุมชน
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั้งยืน และให้ความสาคัญ
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ในการบริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน โดยการเข้าไปสื่อสารกับหลายๆ ส่วนในชุมชนเพื่อรับทราบปั ญหา บริ หารจัดการกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ้น มีการติดตามประเมินผล
3.การบริ หารจัดการชุมชนสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ดาเนินงานในกิจกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการป้ องกัน แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อมให้ความสาคัญและเคารพในสิ ทธิ
มนุษยชน วิถีชีวติ ชุมชน วัฒนธรรม และค่านิยมของท้องถิ่น
4. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด อันจะส่งผลให้บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้
ทั้งได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในในการกากับ
ดูแล และติดตามการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงานด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับสิ ทธิมนุษยชน โดยถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยัง่ ยืน ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ
ด้วยความความโปร่ งใส เคารพกฎหมายด้านสิ ทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามหลักด้านสิ ทธิ
มนุษยชน ซึ่งเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็ นปัจจัยสาคัญขององค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดย
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังนี้
- บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมินสิ ทธิมนุษยชน เช่นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กเป็ นต้น
- ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
โดยตรง และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
- บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
- บริ ษทั ฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางานฯลฯ ไม่กระทาการอันล่วง
ละเมิดโดยเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผูน้ ้ นั และเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั ฯ
หรื อตามกฎหมาย
- ส่งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวติ ระหว่างชีวติ ทางานและชีวติ ส่วนตัว และส่งเสริ มให้พนักงานมีโอกาสบาเพ็ญ
ประโยชน์ ทาความดีเพื่อสังคมส่วนรวมทั้งการปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีระบบการทางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน เพื่อความ
ปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
- จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสาหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- จัดให้มีการดูแลเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การทางานล่วงเวลาที่สมเหตุผล
การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้น
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- ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อสิ ทธิ ไม่วา่ จะเป็ นทางกาย วาจา
หรื อการกระทาต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของสิ ทธิของมนุษยชนได้แก่ เชื้อชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรื อความเชื่ออื่น
ใด ความบกพร่ อง/พิการทางร่ างกายและจิตใจ หรื อแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทาให้เดือดร้อน ราคาญใจ และเกิดความเสี ยหาย
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ซึ่งเป็ นสิ ทธิข้ นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิต่อ
พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วนให้มีสิทธิและเสรี ภาพอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายการจากัดสิ ทธิข้ นั พื้นฐานทั้งใน
ด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ ความคิดเห็นทางการเมือง รสนิยมทางเพศ และประสบการณ์ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้
พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของบริ ษทั ฯ ได้อย่างอิสระ
พนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และให้มีการถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดอย่างตรงไปตรงมา
พนักงานทุกคนจะได้รับการคุม้ ครองตามสิ ทธิข้ นั พื้นฐานในด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติในเรื่ องเพศ และสภาพของ
ร่ างกายและจิตใจ
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิ ทธิ และข้อบังคับการทางานของบริ ษทั ฯ เคารพ ในสิ ทธิ
และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน ไม่มีการจ้างแรงงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริ หารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมต่อพนักงาน
เพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี สามารถแข่งขันได้ เช่น การดูแลรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี เงินกูย้ มื
กรณี ฉุกเฉิ น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความรู ้ความสามารถ โดย
ส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมพัฒนาความรู ้อย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
การทางาน
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว และยังเห็นชอบให้ใช้ยทุ ธศาสตร์ความเป็ นเลิศด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้ าหมายเพื่อเป็ นองค์กรพลเมืองที่ดีของโลกที่สร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิม่ แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึง
สังคม ชุมชน ดังนี้
1. กาหนดให้งาน CSR เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรด้านการเติบโตอย่างยัง่ 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 ประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่ องการใช้งบประมาณและการ
สร้างประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3. ปฏิบตั ิตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) นอกจากการคัดเลือกโครงการเพื่อ
สังคมตามเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว รู ปแบบของโครงการยังถูกออกแบบให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มี
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การดาเนินงานหรื อเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินงานในมิติท้ งั 3 ด้านที่มีความครอบคลุมอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ควรพิจารณา
ทบทวนปรับปรุ งกระบวนการ ตลอดจนความต่อเนื่องในการดาเนินงานเพื่อติดตามผลการดาเนินงานที่ดียงิ่ ขึ้นไปอีก ซึ่งบริ ษทั ฯ จะนาผล
การประเมินไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนาปรับปรุ งต่อไป
4. กาหนดเป้ าหมายโครงการ CSR เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ นึ ต่อสังคมและชุมชน (Value Creation
& Social Transformation)
5. ประเมินความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ของโครงการ CSR ซึ่งผลการประเมินความเสี่ ยงไม่อยูใ่ นระดับที่มีนยั สาคัญ
6. ให้ความรู ้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่ วมในแนวคิด/กิจกรรม และแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นความรับผิดชอบต่อ
สังคมกับพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
7. ดาเนินนโยบายการเป็ นพลเมืองโลกที่ดีตามแนวทาง UN Global Compact (UNGC)
บทบาทการเป็ นพลเมืองโลกที่ดี : คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ กากับดูแลให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตนเป็ นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดีเพื่อ
เป็ นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ยดึ ถือและปฏิบตั ิตาม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ สรุ ป
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยยึดหลัก UNGC ตามพันธะสัญญา 4 ด้าน (ด้านสิ ทธิมนุษยชน ด้านการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม และด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ) ดังนี้
1. ด้านสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยัง่ ยืน ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ
ด้วยความความโปร่ งใส เคารพกฎหมายด้านสิ ทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามหลักด้านสิ ทธิ
มนุษยชน ซึ่งเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็ นปัจจัยสาคัญขององค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดย
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังนี้
- บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมินสิ ทธิมนุษยชน เช่นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็ นต้น
- ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
โดยตรง และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
- บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
- บริ ษทั ฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางานฯลฯ ไม่กระทาการอันล่วง
ละเมิดโดยเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผูน้ ้ นั และเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั ฯ
หรื อตามกฎหมาย
- ส่งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวติ ระหว่างชีวติ ทางานและชีวติ ส่วนตัว และส่งเสริ มให้พนักงานมีโอกาสบาเพ็ญ
ประโยชน์ ทาความดีเพื่อสังคมส่วนรวมทั้งการปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
จัดให้มีระบบการทางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานเพื่อความ
ปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกรทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสาหรับพนักงาน และ
ให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามศักยภาพ
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- จัดให้มีการดูแลเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การทางานล่วงเวลาที่สมเหตุผล
การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้น
- ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อสิ ทธิ ไม่วา่ จะเป็ นทางกาย วาจา
หรื อการกระทาต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของสิ ทธิของมนุษยชนได้แก่ เชื้อชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรื อความเชื่ออื่น
ใด ความบกพร่ อง/พิการทางร่ างกายและจิตใจ หรื อแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทาให้เดือดร้อน ราคาญใจ และเกิดความเสี ยหาย
2.ด้านการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ไม่มีการใช้
แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรื อ แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถกู ต้องดังกล่าว รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่างเคร่ งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่มีความปลอดภัยสาหรับพนักงาน ผูร้ ับเหมา และผูม้ าเยีย่ มชมกิจการบริ ษทั ฯ โดย
พยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

นโยบายสิ ทธิมนุษยชน (Human Right Policy)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มุ่งเป็ นผูน้ าในการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่ อง
สิ ทธิมนุษยชน การเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายไทยและ
กฎหมายระหว่างประเทศ อาทิเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ และได้นาหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights: UNGP) และหลักการว่าด้วยการปกป้ องสิ ทธิ การเคารพสิ ทธิ และการเยียวยาผลกระทบจาก
การละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น (Protect, Respect, and Remedy) หรื อ Ruggie Framework
โดยบริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย คาถึงเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและมุ่งหมายให้ คู่คา้ ทางธุรกิจ ผูร้ ับเหมา
ลูกค้า รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น ให้ความสาคัญเช่นเดียวกัน และเพื่อให้ความมัน่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ปราศจากการละเมิด
สิ ทธิมนุษยชน จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิมนุษยชน เพื่อนาไปปฏิบตั ิทวั่ ทั้งองค์กร
บริษัท พนักงาน และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงาน ต่อพนักงานทุกระดับ ผูร้ ับเหมา อย่างเป็ นธรรมไม่
เลือกปฏิบตั ิ เปิ ดรับความหลากหลาย ยอมรับและให้คุณค่าในความแตกต่างของบุคคล ในด้าน เพศ รสนิยมทางเพศ ชาติพนั ธ์ สี ผิว
สถานะทางครอบครัว ความพิการและความบกพร่ องทางจิตใจ รวมถึงการไม่บงั คับใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานผิด
กฎหมาย และให้ความสาคัญความเท่าเทียมกันของสตรี ไม่ละเมิดหรื อคุกคามทางเพศ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทางานและสุขอนามัย โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทางานและเคารพสิ ทธิ ทั้งพนักงาน ผูร้ ับเหมา ชุมชนและผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียงบริ ษทั ฯ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ และจะจัด
ให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทางาน เช่น น้ าดื่ม ห้องสุขาแยกชายหญิง เวชภัณฑ์และยารักษาโรค การตรวจสุขภาพพนักงานทั้งตรวจ
ทัว่ ไปและตามปัจจัยเสี่ ยงจากการทางาน
โดยผูบ้ ริ หาร พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ต้องทาความเข้าใจ ศึกษา อบรม เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิ
มนุษยชน และนาไปปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
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คู่ค้าทางธุรกิจ (Joint Ventures) (คู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้ า)
บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้คู่คา้ ผูร้ ับเหมา และลูกค้า จะตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน และมีการ
รับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนของตน ในกรณี ที่เกิดการละเมิดด้านสิ ทธิมนุษยชนขึ้นบริ ษทั ฯ คาดหวังว่าคูค่ า้ ผูร้ ับเหมา
และลูกค้า จะมีกระบวนการแก้ไข และจัดการปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
ชุมชนในท้ องถิ่น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการทาธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยจะปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อม จึงมีการกาหนดนโยบายสิ่ งแวดล้อม เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อลดผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่จะส่งผลโดยตรงและกระทบสิทธิของชุมชน และสังคม รวมทั้งเป็ นการสร้างสัมพันธ์และเป็ นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างบริ ษทั
กับชุมชน ผ่านทางการจัดกิจกรรมตอบแทนทางสังคมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบนั
ติดตาม ตรวจสอบและรับข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั ฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างสม่าเสมอ พร้อมกาหนดแนวทาง
หรื อมาตรการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมโดยให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่กากับดูแลและบริ หารความเสี่ ยงที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของตน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยน ที่พบเห็นการกระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สามารถแสแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน รวมทั้งแสดงความคิดเห็น ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2017-9999 ต่อ 200,611หรื อโทรสาร: 0-2017-9999
ต่อ 222 หรื อส่งจดหมายมาที่ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ 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 และดาเนินการมากกว่าที่กฎหมายกาหนด ตาม
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสาหรับการผลิตแป้ งสาลี
เป็ นเครื่ องจักรของยีห่ อ้ บูลเลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ น
ประจา รวมถึงมีการจัดทาขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียด เพื่อให้เป็ นไปตามระบบ GMP/HACCP
โดยกระบวนการผลิตแป้ งสาลีของบริ ษทั ฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่มีน้ าเสี ยจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่
กระทบต่อสังคม มีการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยการจัดส่งแป้ งสาลีให้กบั ลูกค้าด้วยรถเบาท์ จัดส่งแป้ งสาลีดว้ ยรถเบาท์เทียบเท่าร้อยละ
30 ของยอดการส่งแป้ งสาลีตลอดปี ซึ่ งการส่ งแป้ งด้ วยรถเบาท์ นีช้ ่ วยทาให้ ไม่ มีการนาถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้ งสาลี ช่ วยลดการผลิตถุง
ทอกระสอบ ลดมลภาวะการเกิดขยะ รั กษาสภาพสิ่ งแวดล้ อม
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นโยบายด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นปัจจัยหลักที่สาคัญและมีคุณค่ายิง่ ต่อความสาเร็ จ ความก้าวหน้า และความเจริ ญเติบโตอย่าง
มัน่ คง บริ ษทั ฯ จึงมุง่ ดาเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้มีความเป็ นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ
และวัฒนธรรมการทางานจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยอย่างเพียงพอ
ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
การทางานในระดับเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีและมีความปลอดภัย
ต่อชีวติ สูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ โดยถือประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ องค์ประกอบของนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ได้ แก่
-

การสรรหาทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายที่จะให้มีความมัน่ คง ในการจ้างงานสาหรับพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยคานึงถึงความจาเป็ นของ
ตาแหน่งงานตามแผนอัตรากาลัง การเปิ ดโอกาสให้พนักงานภายในที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ตอ้ งการก่อน และ
ให้ความยุติธรรมเพื่อคัดเลือกผูท้ ี่มีพ้นื ฐานความรู ้ มีความสามารถและทัศนคติที่ดี บรรจุในตาแหน่งว่างที่บริ ษทั ฯ ต้องการรับเข้าทางาน
การจ่ ายค่ าตอบแทนให้ พนักงานและสวัสดิการต่ างๆ
บริ ษทั ฯ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เทียบเคียงกับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เช่น ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจาปี เงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท เงินช่วยเหลืองาน
มงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ เบี้ยขยัน ค่ากะ ชุดยูนิฟอร์ม และโบนัสประจาปี ตามผล
ประกอบการ
ทั้งนี้ เงินเดือนของพนักงานจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความสาคัญของตาแหน่งงาน และความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนใน
กรณี ปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นที่ตอ้ งให้พนักงานทางานล่วงเวลาในบางครั้ง โดยพิจารณาตามความจาเป็ นจริ งๆ เพราะบริ ษทั ฯ ไม่
สนับสนุนให้พนักงานต้องทางานล่วงเวลา แทนที่จะได้พกั ผ่อนร่ างกายและจิตใจ การทางานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทน
ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ต้องการให้พนักงานมีความมัน่ คงในการดาเนินชีวติ ทั้งในระหว่างการปฏิบตั ิงานและเมื่อสิ้นสุดความเป็ นพนักงานแล้ว
โดยได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นการสะสมทรัพย์ร่วมกันระหว่างพนักงานและบริ ษทั ฯ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจาปี จะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าว
เป็ นบรรทัดฐานความก้าวหน้าในเงินเดือนของ
พนักงานย่อมขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงาน และความสามารถของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานที่
ถูกต้องนาไปสู่ความสาเร็ จขององค์กรโดยรวม และยังนาไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานเพือ่ ให้สร้างผลงานที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยมีกระบวนการออกแบบความสัมพันธ์การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานที่มีการพิจารณาอย่างเป็ น
กระบวนการ ประกอบด้วย Input, Process, Output และ Impact
-Input ค่านิยมองค์กร ที่ใช้เป็ นบรรทัดฐานในการคิดการแสดงออกของบุคลากรทุกคนที่มีผลให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผลสูงสุดโดยสมรรถนะของบุคลากรถือเป็ นมาตรฐานทั้งในมิติของสายงานอาชีพ และมิติของบทบาทหน้าที่ในองค์กร
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-Process การบริ หารผลงาน ได้มีการกาหนดและถ่ายทอดเป้ าหมายในทุกระดับ นอกจากนั้นยังมีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลสาเร็ จและอุปสรรค เพื่อดาเนินการ แก้ไขระหว่างปี
-Output ผลงาน มีการออกแบบคานิยามของผลงาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กร โดยกาหนดให้ผลการ
ปฏิบตั ิงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความสาเร็ จของงาน ความรู ้ความสามารถและค่านิยมองค์กร
-Impact ผลประกอบการ พนักงานทุกคนจะรับรู ้วา่ ตนเองมีคุณค่าต่อความสาเร็ จขององค์กร ทั้งในรู ปแบบของตัวเงิน (ความ
พึงพอใจ) ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย การพัฒนาระบบงาน และการบริ หารจัดการความรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ
ในปี 2563 ได้มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุน่ แบ่งความรับผิดชอบในโครงสร้างองค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริ ษทั ฯ
สามารถแข่งขันได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั
2. บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริ หารผลการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เป็ นเครื่ องมือการบริ หารในองค์กรที่ให้
ความสาคัญกับกระบวนการทางานอย่างสมบูรณ์ ทั้งผลลัพธ์หรื อความสาเร็ จของงาน ตลอดจนสมรรถนะในงานและพฤติกรรมพึง
ประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้ในการผลักดันงานให้สาเร็ จ
3. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กบั พนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั
ได้เชิญวิทยากรที่ความรู ้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ จากภายนอกมาถ่ายทอดความรู ้ต่างๆ ให้กบั พนักงาน อีกทั้งบริ ษทั ได้ส่งพนักงาน
ออกไปอบรมภายนอกตามสถานที่ต่างๆ อีกด้วย
วินัยและโทษทางวินัย
บริ ษทั ฯ มีเจตนาที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเข้าใจดี ความเห็นใจ และด้วยขันติธรรม อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ จาต้อง
รักษาไว้ซ่ ึงความมีวนิ ยั ในเรื่ องของการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคนภายในขอบเขตอันสมควร ซึ่งเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อการรักษาความสงบ
ในการพิจารณามาตรการทางวินยั นั้น จะกระทาโดยยึดหลักให้มีการสอบสอนแสวงหาข้อเท็จจริ งที่แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตั้งอยูบ่ น
รากฐานของความยุติธรรม บริ ษทั ฯ เชื่อว่าวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการทางวินยั ก็เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขการประพฤติปฏิบตั ิที่ผิดให้ถูกต้อง
วิธีการร้ องทุกข์
บริ ษทั ฯ จะจัดสภาพการทางานโดยทัว่ ๆ ไปภายในบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับความประสงค์ของพนักงาน
ไม่เกิดข้อขัดแย้งอย่างใดๆ ขึ้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิอาจจะมีขอ้ ขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริ ษทั ฯ ก็มีความปรารถนาที่จะได้รับทราบถึง
ความรู ้สึกของพนักงานโดยละเอียดและฉับพลัน ฉะนั้น บริ ษทั ฯ จึงขอความร่ วมมือจากพนักงานแจ้งข้อขัดแย้งของตนแก่ผบู ้ งั คับบัญชา
ซึ่งจะทาหน้าที่ให้คาแนะนา หรื อดาเนินการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ ว
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีวธิ ีการและช่องทางการสื่ อข่าวสารสองทิศทางเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่ อด้วยความรวดเร็ ว โดย
ช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั ฯ มีหลายช่องทาง เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ Email Line เว็บไซต์บริ ษทั เป็ นต้น
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การสื่ อข่ าวสารพนักงาน
พนักงานจะได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารโดยรวดเร็ ว และถูกต้องในเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ และหน้าที่พนักงาน
ปฏิบตั ิ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ พึงปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงข่าวสารในเรื่ องต่างๆ จากพนักงานอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อร่ วมกันปฏิบตั ิภารกิจให้บรรลุเป้ าหมายด้วยดี
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีวธิ ีการและช่องทางการสื่ อข่าวสารสองทิศทางเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และสื่ อด้วยความรวดเร็ ว
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผูท้ ี่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชางาทุกระดับมีบทบาทอันสาคัญยิง่ ในฐานะเป็ นผูถ้ ่ายทอด และรับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ

การสิ้นสุ ดการจ้ างและการจ่ ายผลประโยชน์
การจ้างอาจสิ้นสุดโดยเหตุผลต่างๆ ไม่วา่ จะโดยเจตนาของบริ ษทั ฯ หรื อของพนักงานเองก็ได้ ในการสิ้นสุดการจ้างงาน บริ ษทั
ฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับตามสิ ทธิที่ระบุไว้ในระเบียบของบริ ษทั ฯ แต่ไม่วา่ กรณี ใดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าสิ ทธิที่พนักงาน
จะพึงได้รับตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
** ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจานวนพนักงานทั้งสิ้น 128 คน แบ่ งเป็ นชาย 64 คน และหญิง 64 คน สาหรับอัตรา
การลาออกจากงานพนักงานในปี 2563 มีจานวนทั้งสิ้น 24 คน คิดเป็ น 18.75 % ของพนักงานรวมทั้งหมดเฉลีย่ ทั้งปี 2563
โดยทางแผนกธุรการบุคคลได้ ดาเนินการสรรหาบุคลากรเข้ ามาทดแทนได้ ทนั ตามระยะเวลาและเป้ าหมายทีก่ าหนด

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของพนักงานทุกคนให้มีความรู ้ความสามารถ ส่งเสริ มการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรให้มีความเป็ นเลิศ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ คือปั จจัยสาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จ การตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ นั้น เห็นได้จากพันธะกิจข้อที่ 2 ของบริ ษทั ฯ
ซึ่งระบุไว้วา่ บริ ษทั ฯ มุ่ง “ส่งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้”
บริ ษทั ฯ ได้มีการวางแผนการฝึ กอบรมประจาปี ให้แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างๆกันไปตามความจาเป็ นและความเหมาะสมและ
เสริ มหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กบั บุคลากร โดยฝ่ ายสานักงานจะขออนุมตั ิแผนการฝึ กอบรมดังกล่าวจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ วิธีการฝึ กอบรมมีท้ งั การบรรยายในชั้นเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมไปถึงมีวธิ ีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึ กอบรมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิบตั ิการได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริ ษทั กาหนดไว้
และนาไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น อาทิ เช่น หลักสูตรความรู ้พ้นื ฐาน GMP/HACCP/ISO22000:2005 และสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตแป้ งสาลี เป็ นต้น
โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ จานวน 30 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมและพัฒนาความรู ้ของ
พนักงานในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม
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แผนการฝึ กอบรมประจาปี 2563
ฝ่ าย

จานวนพนักงาน

จานวน ชม.อบรม

เฉลีย่ ชั่วโมงอบรม/คน

สานักเลขานุการ

5

18

3.6

ขายและการตลาด

11

343

56.09

บัญชีและการเงิน

15

96

6.40

สานักงาน

10

302

30.20

โรงงาน

87

1,212

13.93

รวม

128

1,917

14.97

2500
1917

2000

1500
1212
1000

500

343

302
96

18
0

Category 1
สำนักเลขำนุกำร

ขำยและกำรตลำด

บัญชีและกำรเงิน

สำนักงำน

โรงงำน

รวม

สรุปรายละเอียดการฝึ กอบรมประจาปี
จานวนพนักงานทั้งหมด

128

คน

จานวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด

1,917

ชั่วโมง

จานวนพนักงานทั้งหมด

14.97

ชั่วโมงต่ อคน

นอกจากการส่งเสริ มให้พนักงานทุกคนได้เข้ารับการอบรมภายในองค์กรแล้ว บริ ษทั ฯ ยังส่งเสริ มให้พนักงานเข้ารับการอบรม
ภายนอก เช่น หลักสูตรเลขานุการบริ ษทั หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทางาน
หลักสูตรกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร หลักสูตรมาตรฐานทางบัญชี กรอบการพัฒนาจัดซื้อจัดหายุคใหม่
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การจัดอมรมต่ างๆ
อบรมหลักสู ตรความรู้ พนื้ ฐานข้ อกาหนด GMP HACCP ISO 22000:2018 ในวันที่ 11 มกราคม 2563

อบรมหลักสู ตรอาหารปลอมและวัฒนธรรมอาหารปลอดภัย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

อบรมเรื่องการพัฒนาฮาลาลสู่ ตลาดเสรีการค้ าประชาคมอาเซียน ในวันที 20 กุมภาพันธ์ 2563

อบรม “Food Allergen Management” การจัดการสารทีก่ ่ อให้ เกิดภูมิแพ้ ในอาหาร ในวันที่ 8 สิ งหาคม 2563
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อบรม “Food Defense” การป้องกันอาหารจากการปนเปื้ อนโดยเจตนา เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2563

นโยบายการจ้ างงาน การดูแล และพัฒนาพนักงาน
ทรั พยากรบุคคล ถือเป็ นทรัพยากรอันมีคุณค่าสูงสุด ซึ่งเป็ นปัจจัยที่จะนาไปสู่การสร้างความสาเร็ จให้กบั องค์กรได้ในระยะยาว
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับในการส่งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน ปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการมีรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ส่งเสริ มให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรม ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั โดยเชิญวิทยากรภายนอก ที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ให้ความรู ้แก่ผพู ้ นักงานที่เข้ารับการอบรม ตลอดจนส่งเสริ มให้พนักงานเข้ารับการอบรมจากสถาบัน
ภายนอกด้วย
บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ เพื่อเสริ มสร้างความสามัคคี เสริ มสร้างกาลังใจให้กบั พนักงานเพื่อเป็ นการ
เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานในทุกระดับชั้น อาทิ เช่น กิจกรรมรดน้ าดาหัวตามประเพณี สงกรานต์
กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน กิจกรรมนันทนาการส่งเสริ มให้พนักงานมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กิจกรรม
งานเลี้ยงปี ใหม่ กิจกรรมส่งเสริ มให้พนักงานทาประโยชน์ให้กบั ชุมชน เป็ นต้น ดังนี้
เมือ่ วันที่ 10-11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ
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เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมทาบุญครบรอบ 13 ปี และกิจกรรม Big Cleaning Day

เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2563 กิจกรรม TMILL ปันรัก ปันนา้ ใจ เพือ่ ผู้ป่วยจิตเวช

เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2563 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนปุณหังสนาวาส
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เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแห่ เทียนพรรษา

เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแบ่ งปันอิม่ แบ่ งปันสุข

เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี 2563
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เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม Virture Run

เมือ่ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 งานเลีย้ งส่ งท้ ายปี เก่ า ต้ อนรับปี ใหม่ 2564 ณ โรงแรมสแปนดิด แอด เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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การสารวจความพึงพอใจลูกค้ า
โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายในทุก 2 ปี จะจัดให้มีการประเมินสารวจความพึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ ซึ่ง
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตสิ นค้าและการให้บริ การอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง และในการ
สารวจความพึงพอใจครั้งต่อไปจะมีข้ ึนในปี 2563

รายชื่อบริษัทลูกค้ าทีเ่ ข้ าเยีย่ มชมกิจการในรอบปี 2563
วันที่

ชื่อบริษทั

17 มกราคม 2563

บริษทั สหพรีเมียร์ (2000) จากัด

12 กุมภาพันธ์ 2563

บริษทั ทีอาร์ เอฟ ฟี ดมิล์ จากัด

19 กุมภาพันธ์ 2563

บริษทั ซี พี แรม จากัด (ลาดกระบัง)

25 มีนาคม 2563

บริษทั โบว์ แมน อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จากัด

30 เมษายน 2563

บริษทั พี วี ฟู้ดส์ จากัด

02 มิถุนายน 2563

บริษทั นิปปุ่ น (ประเทศไทย) จากัด

16 มิถุนายน 2563

บริษทั สุ รพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)

26 มิถุนายน 2563

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

20 สิงหาคม 2563

บริษทั ซีพแี รม จากัด

27 สิงหาคม 2563

บริษทั อายิโนะโมะโต๊ ะ โฟรเซ่ นฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) จากัด

11 กันยายน 2563

บริษทั นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด

16 กันยายน 2563

บริษทั พี วี ฟู้ดส์ จากัด

25 กันยายน 2563

บริษทั อาร์ ต ออฟ เบคกิง้ จากัด

08 ตุลาคม 2563

บริษทั โชคชัยพิบูล จากัด

28 ตุลาคม 2563

บริษทั มิกซ์ มาสเตอร์ จากัด

09 พฤศจิกายน 2563

บริษทั โบว์แมนอินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จากัด

12 พฤศจิกายน 2563

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)

ความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน และความมั่นคงปลอดภัยของโรงงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทางานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ฝ่ ายจัดการ และผูบ้ งั คับบัญชา งานทุก
ระดับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทางาน กาหนดวิธีการทางานที่ปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การศึกษาอบรมแก่พนักงาน ให้มีความรู ้ความเข้าใจอันที่จะทางานโดยมีความปลอดภัย
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องศึกษาเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน ปฏิบตั ิตามวิธีการต่างๆที่กาหนดไว้ และใช้อุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายที่จดั ไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผบู ้ งั คับบัญชาได้ทราบถึงสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อ
ดาเนินการแก้ไข
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แผนการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย
ปั จจุบนั การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ให้ความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นหัวใจสาคัญในการทางานต่อพนักงาน บุคลากร ทุกระดับชั้น ซึ่งทางผูบ้ ริ หารได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานจากตัวแทนฝ่ ายต่างๆ รวมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมาย พร้อมทั้งมอบหมายให้แผนกความปลอดภัยควบคุมผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
- นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- การควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน 100%
- เป้ าหมายสถิติความปลอดภัยในการทางาน 1,500 วัน

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด(มหาชน) ยึดมัน่ ในปรัชญาการดาเนินธุรกิจในด้านพาณิ ชย์ และรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะธารงรักษาไว้ซ่ ึงคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด รวมถึงการ
บริ หารจัดการ และการใช้ทรัพยากรในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมเพียงพอ และอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อความมัน่ คง ความเจริ ญรุ่ งเรื องของ
กิจการ คงไว้ซ่ ึงศักดิ์ศรี และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้
กาหนดแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1. ดาเนินธุรกิจเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงของลูกค้าด้วยความร่ วมมือร่ วมใจของพนักงาน และผูร้ ับเหมาที่
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และความสามารถของ
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ ที่ได้ทาความ
ตกลงไว้กบั ภายนอกอย่างเคร่ งครัด
2. ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบายข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
3. พัฒนาระบบบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรให้เป็ นมาตรฐานสากลด้วยระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริ การที่ดีเยีย่ ม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดถือความปลอดภัยเป็ นหัวใจใน
การปฏิบตั ิงาน
4. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้ องกันความสูญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การ
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน ทรัพย์สินสูญหายหรื อเสี ยหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย และการปฏิบตั ิงานที่ไม่ถูกวิธี
และทาให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ถือเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานในการรายงานอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
5. จัดให้มีแผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉิ นในพื้นที่ปฏิบตั ิการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อ
เตรี ยมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้นหรื อรั่วไหลของสารเคมีหรื อของเสี ย และมีการ
เตรี ยมพร้อมต่อเหตุวกิ ฤตอื่นๆ ที่อาจทาให้การดาเนินธุรกิจหยุดชะงักและ/หรื อเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
6. จัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคนเพือ่ จะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้านอาชีวอนา
มัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
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7. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่พนักงาน ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและ
เข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบตั ิและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
ตลอดจนนาไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
8. บริ ษทั ฯ มุ่งส่งเสริ มและปลูกฝังจิตสานึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นวิถีในการ
ดาเนินชีวติ ประจาวันของพนักงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่ งแวดล้อม
9. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคม ในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน 100% ประจาปี 2563
บริ ษทั ฯ ได้มีแผนการดาเนินงานควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน และทาการเก็บสถิติประจาเดือน
พร้อมทั้งรายงานผลกับผูบ้ ริ หารทราบในที่คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นประจาทุกเดือน โดยมีการเก็บสถิติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน 100%หรื อ ควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานถึงขั้นหยุดงานต่อ
เดือน เท่ากับ 0% สูตรการคานวณ

แสดงข้ อมูลการเกิดอุบัตเิ หตุจากการทางาน
100
50

%วัดผล
ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิ งหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

0

จานวนครั้ง

สรุ ปผลได้วา่ จานวนอุบตั ิเหตุในการทางาน ในปี 2563 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ไม่มีการเกิดอุบตั ิเหตุจากการ
ทางาน ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม โดยคิดเป็ น % วัดผล เท่ากับ 0% อันเป็ นผลมาจากการดาเนินงานตามระบบการบริ หารจัดการความ
ปลอดภัยในการทางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยได้ร่วมกันประชุม ปรึ กษา วิเคราะห์ในการจัดทาแผนการป้ องกัน
อันตรายในทุกๆเดือน โดยมีเป้ าหมายให้อบุ ตั ิเหตุในการทางานเป็ นศูนย์ เช่น จัดกิจกรรมวันสถิติความปลอดภัยครบ 1,200 วัน จัด
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แนวทางดาเนินงานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

จัดทาการตรวจสารวจพื้นที่ในการปฏิบตั ิงาน

และการฝึ กอบรมด้านความ

ปลอดภัยอยูเ่ ป็ นประจา และมีการจัดเก็บสถิติเป็ นประจาทุกเดือน ดังตางรางต่อไปนี้
1. ตารางบันทึกชั่วโมงการทางานปกติ
ชื่อสถานประกอบกิจการ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

จานวนวันทางานต่ อ
เดือน

จานวนชั่วโมงการทางาน
ต่ อวัน

จานวนลูกจ้ างต่ อ
เดือน

จานวนชั่วโมงการทางาน
ต่ อเดือน

1

1-31 ม.ค. 63

24

8

122

23,424

2

1-29 ก.พ. 63

24

8

122

23,424

3

1-31 มี.ค. 63

26

8

127

26,416

4

1-30 เม.ย. 63

25

8

130

26,000

5

1-31 พ.ค. 63

24

8

129

24,768

6

1-30 มิ.ย. 63

25

8

128

25,600

7

1-31 ก.ค. 63

24

8

129

24,768

8

1-31 ส.ค. 63

25

8

127

25,400

9

1-30 ก.ย. 63

24

8

125

24,000

10

1-31 ต.ค. 63

26

8

128

26,624

11

1-30 พ.ย. 63

25

8

128

25,600

12

1-31 ธ.ค. 63

25

8

127

25,400

รวมชั่วโมงการทางานปกติ

301,424
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2. ตารางรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ ข้อมูล จัดทารายงาน และข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการประสบอันตราย การเจ็บป่ วยหรือการเกิดเหตุ
เดือดร้ อนราคาญอันเนื่องจากการทางานของลูกจ้ าง
สรุปสถิตกิ ารประสบอันตรายระหว่ างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563
จานวน
ลูกจ้ าง
ทั้งหมด
(คน)

เ
ดือน

จานวนลูกจ้ างทีป่ ระสบอันตราย (คน)
รวม

ตาย

สู ญเสีย
อวัยวะ
บางส่ วน

ทุพพลภาพ

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงาน
ไม่ เกิน 3
วัน

ไม่ หยุด
งาน

มกราคม

122

-

-

-

-

-

-

-

กุมภาพันธ์

122

-

-

-

-

-

-

-

มีนาคม

127

-

-

-

-

-

-

-

เมษายน

130

-

-

-

-

-

-

-

พฤษภาคม

129

-

-

-

-

-

-

-

มิถุนายน

128

-

-

-

-

-

-

-

กรกฎาคม

129

-

-

-

-

-

-

-

สิงหาคม

127

-

-

-

-

-

-

-

กันยายน

125

-

-

-

-

-

-

-

ตุลาคม

128

-

-

-

-

-

-

-

พฤศจิกายน

128

-

-

-

-

-

-

-

ธันวาคม

127

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
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3. ตารางแสดงจานวนลูกจ้ างทีป่ ระสบอันตราย จาแนกตามสิ่งทีท่ าให้ ประสบอันตรายและความร้ ายแรง
ระหว่ างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563
สิ่งที่ทาให้ ประสบอันตราย
1. เครื่องมือ
2. เครื่องจักร
3. อาคารหรือสิ่งก่อสร้ าง
4. วัตถุหรือสิ่ งของ
5. ท่ าทางทางาน/การยกของ
6. ยานพาหนะ
7. วัตถุระเบิด (ยกเว้นก๊าซ)
8. ก๊าซ
9. หม้ อไอนา้ และถังความดัน
10. ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไฟฟ้า
11. สิ่งมีพษิ สารเคมี
12. สภาพแวดล้อมการทางาน
13. ภัยธรรมชาติ
14. เชื้อโรค
15. คนหรือสัตว์
16. อืน่ ๆ
รวม

รวม
-

ตาย
-

สู ญเสี ยอวัยวะ
บางส่ วน

ทุพพลภาพ
-

-

หยุดงานเกิน
3 วัน

หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน

ไม่ หยุดงาน

-

-

-
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4.ตารางแสดงจานวนลูกจ้ างทีป่ ระสบอันตราย จาแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ ายแรง
ระหว่ างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563
สิ่งทีท่ าให้ ประสบอันตราย

1. ตกจากที่สูง
2. หกล้ม ลืน่ ล้ม
3. อาคารหรือสิ่งก่อสร้ างพังทับ
4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย หล่ นทับ
5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทกหรือชน
6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบดึง
7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่ม/แทง
8. วัตถุ/สิ่งของ/เคมี กระเด็นเข้ าตา
9. ประสบอันตรายจากการยกหรือ
เคลือ่ นย้ายของหนัก
10. ประสบอันตรายจากท่ าทางการทางาน
11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
12. วัตถุหรือสิ่ งของระเบิด
13. ไฟฟ้าช็อต
14. ผลจากความร้ อยสู ง/สัมผัสความร้ อน
15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น
16. สัมผัสสิ่งมีพษิ สารเคมี
17. อันตรายจากรังสี
18. อันตรายจากแสง
19. ถูกทาร้ ายร่ างกาย
20. ถูกสัตว์ ทาร้ าย
21. โรคที่เกิดขึน้ ตามลักษณะหรือสภาพ
ของงานหรือเนื่องจากการทางาน
22. ภัยพิบัติ
23. เหตุการณ์ ก่อความไม่ สงบ
24. อืน่ ๆ
รวม

รวม

ตาย

ทุพพล
ภาพ

สู ญเสีย
อวัยวะ
บางส่ วน

หยุดงาน หยุดงาน
เกิน 3 ไม่ เกิน 3
วัน
วัน

ไม่
หยุด
งาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5. จานวนลูกจ้ างทีป่ ระสบอันตราย จาแนกตามส่ วนของร่ างกายทีป่ ระสบอันตรายและความร้ ายแรง
ระหว่ างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563
สิ่งที่ทาให้ ประสบอันตราย

รวม

ตาย

ทุพพลภาพ

สู ญเสียอวัยวะ
บางส่ วน

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน

ไม่ หยุดงาน

1. ศรีษะ
2. ตา
3. จมูก
4. หู
5. ปาก ฟัน ขากรรไกร ช่ องปากฯ
6. ใบหน้ า
7. คอ
8. หลัง
9. กระดูกซี่โครง/กระดูกชายโครง/
ลาตัว
10. อกและอวัยวะภายในช่ องอก
11. กระดูกเชิงกราน ท้ องและอวัยวะใน
ช่ องท้ อง
12. อวัยวะเพศ
13. บ่ า/ไหล่/สะบัก/รักแร้
14. แขน/ศอก/ข้ อศอก/
15. ข้ อมือ
16. มือ
17. นิว้ หัวแม่ มือ
18. นิว้ มือ
19. เอว
20. สะโพก ก้น
21. ขา/หน้ าแข้ ง/น่ อง/เข่ า/หัวเข่ า
22. ข้ อเท้ า/ตาตุ่ม
23. เท้ า/ส้ นเท้ า/ง่ ามนิว้ เท้ า
24. นิว้ เท้ า
25. บาดเจ็บหลายส่ วน บาดเจ็บตาม
ร่ างกาย
26. ระบบหมุนเวียนโลหิต
27. อืน่ ๆ (ไม่ สามารถระบุอวัยวะได้)
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6. เป้ าหมายสถิตคิ วามปลอดภัยในการทางาน 1,200 วัน
จากการดาเนินงานที่ผา่ นมา ได้มีการเก็บสถิติความปลอดภัยอยูต่ ลอดเวลา พร้อมทั้งลงบันทึกประจาวันอย่างสม่าเสมอ
จนกระทัง่ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป้ าหมายสถิติความปลอดภัยครบ 1,200 วัน ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) จึงได้จดั
กิจกรรมร่ วมกันเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลอง และแทนคาขอบคุณให้กบั พนักงาน บุคลากรทุกระดับชั้น ที่ได้ให้ความร่ วมมือ ความตระหนัก
และสร้างจิตสานึกที่ดีในด้านความปลอดภัยจนทาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายที่ต้ งั

หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้ ทางานมาแล้ ว 1,200 วัน เป้าหมาย 1,500 วัน

โดยจากผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้มีการควบคุมดูแล ตระหนัก และสร้างจิตสานึก
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นหัวใจสาคัญในการทางานของพนักงาน บุคลากรทุกระดับชั้นใน
องค์กร รวมถึงบริ ษทั ฯผูร้ ับเหมาที่ตอ้ งเข้ามาปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั ฯ อีกทั้งการดาเนินงานให้ปลอดภัยแล้วนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หาก
ไม่ได้รับความร่ วมมือ ร่ วมใจจากพนักงาน ดังนั้นท่านผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด หรื อประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ได้กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน คอยย้าเตือน เพื่อตอบสนองต่อเป้ าหมายสถิติความ
ปลอดภัยต้องเป็ นศูนย์ (Zero Accident) โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันครบรอบสถิติความปลอดภัย 1,200 วัน, การประกวด
คาขวัญความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน, การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจาปี 2563 และกิจกรรมการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ

1. กิจกรรมด้ านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ เล็งเห็นความปลอดภัยในการทางานของพนักงานทุกระดับชั้น และถือเป็ นหัวใจสาคัญที่สุดในการปฏิบตั ิงาน จึง
ได้มีการจัดการบริ หารงานด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุนให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ดังนี้
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แนวคิด (Concept)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริ มในด้านความปลอดภัยให้เป็ นศูนย์และการอนุรักษ์พลังงาน โดย
กาหนดให้พนักงานทุกระดับ มีส่วนร่ วมในตอบสนองต่อนโยบายที่บริ ษทั ฯกาหนด เพื่อมุ่งสู่เป้ าหมายการดาเนินงานร่ วมกัน จึงได้จดั
กิจกรรมส่งเสริ มให้กบั พนักงานได้มีจิตสานึกด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีข้นั ตอนในการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุ
เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้กบั พนักงาน
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อถ่ายทอดความรู ้และความตั้งใจของผูบ้ ริ หารที่ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนดาเนินงาน (Method)
1. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะทางาน CSR เพื่อจัดกิจกรรมวันสถิติความปลอดภัยครบ 1,200 วัน และการประกวด
คาขวัญความปลอดภัยและคาขวัญอนุรักษ์พลังงาน
2. นาเสนอรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
3. ประชาสัมพันธ์ในการประกวดคาขวัญความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
4. ตัดสิ นผลการประกวดคาขวัญโดยคณะกรรมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
5. จัดกิจกรรมให้พนักงานเข้าร่ วมในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผชู ้ นะเลิศการประกวดคาขวัญ

ประเมินผลกิจกรรม
1. พนักงานมากกว่าร้อยละ 99 เข้าร่ วมกิจกรรม
2. พนักงานมากกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
3. พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะ จิตสานึกด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน สามารถนาไป ประยุกต์ใช้ในการทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2. ซ้ อมแผนอพยพหนีไฟ ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึ กซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจาปี 2563 โดยได้มีการจาลอง
สถานการณ์ฉุกเฉิ นเพลิงไหม้ และได้รับวิทยากรฝึ กซ้อมผูช้ านาญการจากหน่วยงานราชการเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย ซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงภายในพื้นที่ประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้มีการติดต่อประสานงาน และร่ วมกันฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉิ นเสมือนการเกิดเหตุ
จริ ง
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**ภาพกิจกรรม ซ้ อมอพยพหนีไฟ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 บริษทั ฯ
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วิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
งบกาไรขาดทุน
งบตรวจสอบ
รายการ
รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ อนื่
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ต้ นทุนขาย
ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบีย้ จ่ าย
และภาษีเงินได้ นติ บิ ุคคล
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้ นติ บิ ุคคล
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ (หน่ วย : พันหุ้น)

ปี 2561
จานวน ร้ อยละ

ปี 2562
จานวน ร้ อยละ

ปี 2563
จานวน ร้ อยละ

เปลีย่ น
แปลงร้ อย
ละ

1,399.8
1.5
4.2
1,405.5

99.6
0.1
0.3
100.0

1,476.4
1.8
7.5
1,485.8

99.4
0.1
0.5
100.0

1,464.8
4.2
3.2
1,472.2

99.5
0.3
0.2
100.0

(0.8)
129.7
(57.3)
(0.6)

1,131.9

80.5

1,229.1

82.7

2.3
6.7
89.5
10.5

32.5
90.1
1,351.7
134.1

2.2
6.1
91.0
9.0

81.7
0.3
2.3
6.0
90.3
9.7

(2.2)

31.8
93.9
1,257.5
147.9

1,202.6
4.8
33.7
88.2
1,329.3
142.9

13.4
134.5
27.9
106.6
0.3014
353.7

1.0
9.6
2.0
7.6

7.1
127.0
25.7
101.3
0.2541
398.7

0.5
8.5
1.7
6.8

10.1
132.8
27.3
105.5
0.2647
398.7

0.7
9.0
1.9
7.3

41.1
4.6
6.3
4.2
4.2

3.6
(2.0)
(1.7)
6.6
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบตรวจสอบ
รายการ

31/12/2561
จานวน

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้ า(สุ ทธิ)
ลูกหนีอ้ นื่
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น - บริษัทใหญ่
เงินลงทุนระยะยาวทีค่ รบกาหนดภายในหนึ่งปี
เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยค้างรับ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ สัญญาอนุพนั ธ์
สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทรัพย์ สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31/12/2562

เปลีย่ น
31/12/2563

ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน

แปลง

ร้ อยละ

ร้ อยละ

78.5
176.4
2.7
-

5.0
11.2
0.2
-

70.7
189.3
1.0
-

5.3
14.1
0.1
-

71.7
190.3
1.0
-

5.2
13.8
0.1
-

1.4
0.5
(4.0)
-

645.2
0.7
903.5

40.8
0.0
57.1

436.5
0.6
698.3

32.6
0.0
55.1

300.9
0.4
0.6
565.0

21.8
0.0
0.0
40.9

(31.1)
(0.4)
(19.1)

42.6 597.2
- 215.1
0.1
3.1
0.1
2.5
42.9 817.8
100.0 1,382.8

43.2
15.6
0.2
0.2
59.1
100.0

(6.3)
99.2
8.5
27.6
3.3

674.3
1.9
2.1
678.3
1,581.8

42.6 637.2
0.1
1.6
0.1
2.3
42.9 641.0
100.0 1,339.2
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งบตรวจสอบ
รายการ
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน(ถึงกาหนด 1 ปี )
เจ้ าหนีก้ ารค้า
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนีอ้ นื่
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้ างจ่ าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ค่าเช่ าที่ดนิ ค้ างจ่ าย
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์ สิน
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้วเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ จัดสรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31/12/2561
จานวน ร้ อยละ

31/12/2562
จานวน ร้ อยละ

31/12/2563
จานวน ร้ อยละ

เปลีย่ น
แปลง
ร้ อยละ

423.7
-

26.8
-

251.5
-

18.8
-

32.0
-

2.3
-

(87.3)
-

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

0.0
13.1
4.8
5.2
29.3
10.5
19.3
114.2

0.0
0.9
0.3
0.4
2.1
0.8
1.4
8.3

0.0
45.2
9.3
(20.1)
38.5
(63.7)

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

238.8
3.0
0.0
241.8
356.0

17.3
0.2
17.5
25.7

15.9
(100)
770.5
4.0

398.7

25.2

398.7

29.8

398.7

28.8

0.0

338.0

21.4

338.0

25.2

338.0

24.4

0.0

38.4
212.4

2.4
13.4

39.9
220.5

3.0
16.5

39.9
250.2

2.9
18.1

0.0
13.5

987.5
1581.8

62.4
100.0

997.1
1339.2

74.5
100.0

1,026.8
1,382.8

74.3
100.0

3.0
3.3
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งบกระแสเงินสด
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2561
จานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล
รายการปรับปรุง
หนีส้ งสัยจะสู ญ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่ าสิ นค้ าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
ขาดทุนจากการจาหน่ าย/ตัดจาหน่ ายทรัพย์สิน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่ เกิดขึน้
ขาดทุนจากปรับปรุ งมูลค่ ายุติธรรมสั ญญาอนุพนั ธ์
รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน
กาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่ ายหนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
ดอกเบีย้ จ่ าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
สินค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
หนีส้ ินดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ นื่
หนีส้ ินสัญญาอนุพนั ธ์
หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอืน่
เงินสดรับ(จ่ าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบีย้
จ่ ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

ปี 2562
จานวน

ปี 2563
จานวน

134.5

127.0

132.8

1.3
48.8
0.1
(0.8)
0.4
(0.1)
13.1

(0.4)
48.7
0.7
(0.1)
6.7

197.3

182.6

48.4
9.7
0.4
4.8
0.4
(0.1)
7.6
2.1
206.0

(6.7)
155.3
0.4
0.1

(10.9)
208.7
0.1
(0.2)

(1.0)
135.7
0.1

(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

9.8
0.7
351.3
0.1
(31.5)
319.9
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งบตรวจสอบ
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ ายดอกเบีย้ ซึ่งรวมเป็ นต้ นทุนของสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินมัดจาค่ าเครื่องจักร
เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าทรัพย์สินเพิม่ ขึน้
(เพิม่ ขึน้ )ลดลงในสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ ายหนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
จ่ ายดอกเบีย้
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
จ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการเพิม่ ทุน
จ่ ายชาระเงินกู้ยมื ระยะยาว
จ่ ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ปี 2561
จานวน

ปี 2562
จานวน

ปี 2563
จานวน

(5.7)
(5.7)

(12.3)
(12.3)

(8.1)
0.8
(2.2)
(9.5)

(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

(219.5)
(12.1)
(2.1)
(75.7)
(309.4)
1.0
70.7
71.7
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อัตราส่ วนทางการเงิน
รายการ

หน่ วย

ปี 2561

งบตรวจสอบ
ปี 2562

ปี 2563

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ว
อัตราส่ วนสภาพคล่ องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ า
ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่
อัตราส่ วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้ าหนี้
ระยะเวลาการชาระหนี้
Cash Cycle

เท่ า
เท่ า
เท่ า
เท่ า
วัน
เท่ า
วัน
เท่ า
วัน
วัน

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

4.95
2.29
1.49
7.54
47.77
3.26
110.37
108.93
3.30
154.84

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอืน่
อัตราส่ วนเงินสดต่ อการทากาไร
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%
%
%
%
%
%

19.14
10.16
0.40
102.37
7.58
11.71

16.75
8.45
0.63
220.70
6.82
10.21

17.90
9.58
0.29
228.05
7.17
10.43

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์

%
%
เท่ า

6.35
22.33
0.84

6.93
22.87
1.02

7.75
24.93
1.08

เท่ า
เท่ า
เท่ า
%

0.60
13.96
0.61
56.10

0.34
43.15
1.0
90.53

0.35
35.46
1.05
71.78

บาท
บาท

2.48
0.3014

2.50
0.2541

2.58
0.2647

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้ อมูลต่ อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น
กาไรสุ ทธิต่อหุ้น*
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วิเคราะห์ การดาเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ในปี 2563 สามารถสรุปได้ ดงั นี้
รายได้
สาหรับปี 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายอยูท่ ี่ 1,464.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากปี ก่อนซึ่งอยูท่ ี่ 1,476.4 ล้านบาท
โดยที่ปริ มาณการขายแป้ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.5 ส่วนรายได้อื่นอยูท่ ี่ 4.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาท
และมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3.2 ล้านบาท ลดลง 4.3 ล้านบาทจากปี ก่อน

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
สาหรับปี 2563 ต้นทุนในส่วนของข้าวสาลีปรับลดลงจึงทาให้ตน้ ทุนขายของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 1,202.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
82.1 ของรายได้จากการขาย ต่ากว่าอัตราส่วนต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ ในปี ก่อนซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 83.3
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 33.7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนของปี
ก่อนซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 2.2 ซึ่งเป็ นจานวนใกล้เคียงกัน
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 88.2 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่อมแซมบารุ งรักษาทัว่ ไป โดยหากคิดเป็ นสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยูท่ ี่ร้อยละ 6.0 ลดลงจากสัดส่วนปี ก่อน ซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็ น
จานวนใกล้เคียงกัน และในปี นี้ ยังมีรายการรับรู ้ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์ 4.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ของรายได้จากการขาย ซึ่ง
รายการนี้จะกลับออกในปี ถัดไป

กาไร
ในปี 2563 อัตราส่วนกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ร้อยละ 17.9 มากกว่าอัตราส่วนกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ในงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนหน้าซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 16.7 โดยมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลง
บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิ 105.5 ล้านบาท ในปี 2563 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีผลกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.2 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.2 มีรายได้จากการจาหน่ายรวม 1,464.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 โดยปริ มาณการจาหน่ายแป้ งสาลีเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 3.5 แต่ราคาจาหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 4.5 เนื่องจากในปี นี้มีการแข่งขันด้านราคาในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
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สินทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ท้ งั หมด ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 1,382.8 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า ณ สิ้นปี 2562 จานวน 43.5 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 โดยที่หลักๆ มาจากสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าที่ดินและโกดัง

ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ สิ้นปี 2563 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 190.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จาก ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งอยูท่ ี่ 189.3 ล้านบาท
โดยลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นลูกหนี้การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชาระหนี้ใน
อนาคตของลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระ สาหรับปี 2563 บริ ษทั ฯ มีการตัดจาหน่ายหนี้สูญ จานวน 0.60 ล้านบาท และมีหนี้
สูญได้รับคืนเป็ นจานวนเงิน 0.36 ล้านบาท

สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ้นปี 2563 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 300.9 ล้านบาท ลดลงจากสิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งอยูท่ ี่ 436.5 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 31.1 และหากคิดเป็ นสัดส่วนของสิ นค้าคงเหลือเทียบกับสิ นทรัพย์รวมจะอยูท่ ี่ร้อยละ 21.8 ณ สิ้นปี 2563 ลดลงจากร้อยละ
32.6 ณ สิ้นปี 2562 โดย ณ สิ้นปี 2563 สิ นค้าคงเหลือส่วนใหญ่ คือ วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทาง ซึ่งการลดลงอย่างมี
นัยสาคัญนี้ เนื่องมาจากการสารองวัตถุดิบ ณ สิ้นปี 2563 มีปริ มาณน้อยกว่า ณ สิ้นปี 2562

อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
อาคารสานักงาน โรงงาน โกดัง และไซโลเฟส 1 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูบ่ นที่ดินเช่าอายุสญ
ั ญา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 ส่วนไซโลเฟส 2 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูบ่ นพื้นที่เช่าโกดัง 30 อายุสญ
ั ญา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 ซึ่งบริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่ท้ งั 2 แห่งจาก บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) (“TSTE”)
ณ สิ้นปี 2563 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็ นจานวน 597.2 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับสิ นทรัพย์รวมทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
อยูท่ ี่ร้อยละ 43.2 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุ งอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เครื่ อง
ตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน และยานพาหนะ
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อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และสิ นทรัพย์ถาวรในปี 2563 อยูท่ ี่ร้อยละ 7.75 และ 24.93 ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าในปี 2562 ใน
ปี 256-2563 บริ ษทั ฯ มีอตั ราหมุนของสิ นทรัพย์เท่ากับ 1.02 และ 1.08 เท่า ตามลาดับ

สภาพคล่ องและแหล่ งทีม่ าของเงินทุนบริษัทฯ
กระแสเงินสด
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 319.9 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกาไรก่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 132.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุ งด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้วได้กาไรจากการ
ดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงานที่ 206.0 ล้านบาท นอกจากนี้ยงั มีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 1.0
ล้านบาท มีการลดลงของสิ นค้าคงเหลือจานวน 135.7 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจานวน 9.8 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ และเจ้าหนี้ค่าพัสดุในประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จะเกิดขึ้นระหว่างที่ผจู ้ าหน่าย
วัตถุดิบให้บริ ษทั ฯ ได้นาวัตถุดิบขึ้นเรื อแล้วแต่ใบขนสิ นค้า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 9.5 ล้านบาท โดยเป็ นเงินจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 309.4 ล้านบาท โดยเป็ นการจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อชาระค่าข้าวสาลีซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบ
หลักในการผลิต จานวน 219.5 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจานวน 75.7 ล้านบาท

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
การเพิม่ ขึ้นของอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 จากปี 2562 มีสาเหตุมาจากการลดลงของสิ นทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนที่
น้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563 ลดลงร้อยละ 19.1 จาก ณ สิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของสิ นค้าคงเหลือ ส่วนหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563 ลดลงร้อยละ 63.7 จาก ณ สิ้นปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนีส้ ิน
ณ สิ้นปี 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมเป็ นจานวนเท่ากับ 356.0 ล้านบาท และ 342.2 ล้านบาทตามลาดับ การเพิ่มขึ้น
ของหนี้สินรวมในปี 2563 นั้นมีปัจจัยมาจากการรับรู ้สญ
ั ญาเช่าที่ดิน และโกดังระยะยาวเป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่า 238.8 ล้านบาท และมี
การลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าวัตถุดิบหนี้สินหลักของบริ ษทั ฯ 219.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 บริ ษทั ฯ
219.5 ล้านบาท มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 32.0 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 0.03 เท่า
ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.25 เท่า ในขณะที่เงินทุนจากผูถ้ ือหุน้ มีจานวนเท่ากับ 1,026.8 ล้านบาท และ 997.1 ล้านบาท ณ สิ้น
ปี 2563 และ 2562 ตามลาดับ
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2563 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมเท่ากับ 1,026.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.7 ล้านบาทจากสิ้นปี 2562 โดยเป็ นผลมาจากกาไร
เบ็ดเสร็ จรวม 105.5 ล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผล 75.7 ล้านบาท

โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิ้นปี 2563 และ 2562 มีค่าเท่ากับ 0.35 เท่า และ 0.34 เท่าตามลาดับ โดยการเพิม่ ขึ้น
ของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิ้นปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและมี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น ทาให้หนี้สินรวมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562
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ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี
ที่ต้ งั สานักงานและคลังสิ นค้า
: 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 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
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว
: 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิ บเก้าล้านบาท)
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 399,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
เรี ยกชาระแล้วจานวน 398,664,061หุน้ เป็ นจานวนเงิน 398,664,061 บาท
(สามร้อยเก้าสิ บแปดล้านหกแสนหกหมื่นสี่ พนั หกสิ บเอ็ดบาทถ้วน)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข้างสถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 1040
โทรศัพท์ : 02-009-9381
โทรสาร : 02-009-9476
TSD Call center : 02-009-9000
E-mail : TSDCallCenter@set.or
Website: http://www.tsd.co.th

ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

: ไม่มี

ผูส้ อบบัญชี

: บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด โดย
นายอาพล จานงวัฒน์ 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
TMILL | รายงานประจาปี 56-1 (แบบ 56-1 One Report) 106

ผู้ตรวจสอบภายใน

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

ที่ปรึกษาทางการเงิน

: ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้ สัญญาการจัดการ

: ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่มีจานวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างมี
นัยสาคัญ
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ส่ วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มุง่ มัน่ ต่อการดาเนินธุรกิจให้มีความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณ จริ ยธรรมทางธุรกิจ สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีประกาศและสื่ อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ ไว้ในเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.tmill.co.th)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมัน่ ต่อความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับหลัก
กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเชื่อมัน่ ว่า นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่การเป็ น
บริ ษทั ชั้นนาที่มีความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุ งนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็ นปัจจุบนั โดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 หมวด ดังต่อไปนี้
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบในการบริ หารงานบริ ษทั ฯ ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึงสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ โดย
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ มีสิทธิข้ นั พื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
 สิ ทธิในการซื้อขายหรื อโอนหุน้
 สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
 สิ ทธิในการมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
 สิ ทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
 สิ ทธิในการรับเงินปันผล
 สิ ทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ
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 สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งหรื อถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล
 สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
 สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนวาระต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
 สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการส่งคาถามล่วงหน้า
 สิ ทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
 การอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงได้อย่างเต็มที่
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมผูถ้ ือหุน้
รวมถึงจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอ
สาหรับการตัดสิ นใจลงคะแนน ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมจะต้องจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผูถ้ ือหุน้
สามารถซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ก่อนวันประชุม และ/หรื อ ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และต้องหลีกเลี่ยงการกระทาที่ละเมิดสิ ทธิเหล่านั้น

การประชุ มผู้ถือหุ้น
 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี เรี ยกว่า ภายใน ”การประชุมสามัญ“4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริ ษทั ฯ โดยการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจาเป็ นตามแต่ละกรณี โดยการประชุมนี้เรี ยกว่า
”การประชุมวิสามัญ“
 บริ ษทั ฯ สนับสนุนผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
 ผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับข้อมูลที่พียงพอและครบถ้วน สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และสามารถเข้าดู
ข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จากัด เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ง (ประเทศไทย)
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ภายในเวลาที่
อย่างน้อย) กฎหมายกาหนด14 วันก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ( รวมถึงได้มีการเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยหนังสื อเชิญ
ประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุวตั ถุประสงค์ เหตุผล และความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน
ทั้งนี้เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบถึงเรื่ องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม
และเพื่อเป็ นปัจจัยพิจารณาในการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
ประชุม พร้อมทั้งให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริ ษทั ฯ หลักเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่
จะต้องมีการลงมติในที่ประชุมที่ไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
ซึ่ งถือว่าไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้มาเข้าร่ วม
ประชุม
 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่ องที่เสนอ
มานั้นไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็ป
ไซด์ของบริ ษทั
 หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งระบุ
วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน
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 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี บริ ษทั ฯ นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม บาเหน็จ
กรรมการ เป็ นต้น ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
 บริ ษทั ฯ พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกาหนดวัน เวลาที่จะประชุม นอกจากปั จจัยตามข้อกาหนดของกฎหมายแล้ว
ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุม
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะเตรี ยมการต่างๆสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการมาร่ วมประชุม เช่น การ
ลงทะเบียนและนับคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และถูกต้อง และในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถมาประชุมด้วย
ตนเอง สามารถใช้สิทธิมอบฉันทะและกาหนดทิศทางการออกเสียงได้ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อกรรมการอิสระที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถ
มอบอานาจให้ได้ เป็ นต้น ทั้งนี้เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้
 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็ นรายวาระ และลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมีหลายรายการ
และได้จดั ทาบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง
 การประชุมจะต้องดาเนินตามลาดับขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผูถ้ ือหุน้
สามารถลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน
ในระหว่างการประชุมต้องมีการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็น โดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ อีกทั้งต้องมีการสรุ ปมติที ี่ประชุมอย่างชัดเจนภายหลังการลงคะแนนเสี ยง
ในแต่ละวาระการประชุม
 การนับคะแนนเสี ยงมีความชัดเจน โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยบริ ษทั ฯ กาหนดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูส้ งั เกตการณ์
ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม
 บริ ษทั ฯ จัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสาคัญในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
-บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยใช้บตั รลงคะแนน รวมถึงวิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบก่อนเริ่ มการประชุม
-บันทึกประเด็นคาถามคาตอบที่เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอความคิดเห็นในวาระต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม ได้รับทราบ
-บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกจานวนคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยงในทุกๆ วาระที่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยง
-บันทึกรายชื่อ พร้อมตาแหน่งของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วน
ร่ วมของกรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้ง
 ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายในวันทา
การถัดไป และเผยแพร่ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับสมบูรณ์ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.tmill.co.th ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
 บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่ วมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถซักถามประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการปฏบัติต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ผถู ้ ือหุน้ ชาวต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยจะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิจากการ
กระทาที่เป็ นการเอาเปรี ยบไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมของผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม
จึงมีแนวทางปฏิบตั ิในการคุม้ ครองป้ องกันการ
ละเมิดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
 ก่อนจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จะจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบการประชุม พร้อมวาระ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือหุน้ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
(ไม่ต่ากว่า 7 วัน)
 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศกาหนดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดฉบับภาษาไทยไว้
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าภายใน 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษล่วงหน้าภายใน 7 วัน ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้ใช้เว็บไซต์เป็ นหนึ่งใน
ช่องทางในการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบถึงรายละเอียดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าให้ทวั่ ถึงมากที่สุด ก่อนส่งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือ
หุน้ อย่างเป็ นทางการในลาดับต่อไป
 บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทนและบริ ษทั ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
โดยบริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมในวันที่
กาหนดยังคงสิ ทธิในฐานะผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน
 หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ จัดส่งพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมได้ระบุถึงรายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการ
มอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะนาขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถจัดเตรี ยมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
และไม่เกิดปั ญหาในการเข้าร่ วมประชุมของผูร้ ับมอบฉันทะ
 ข้อกาหนดในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองนั้น บริ ษทั ฯ มิได้กาหนดกฎเกณฑ์หรื อ
เงื่อนไขใดที่ก่อให้เกิดความยุง่ ยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียงกาหนดให้รับรองเอกสารโดยตัว
ผูม้ อบฉันทะและตัวผูร้ ับมอบฉันทะเท่านั้น เพื่อเป็ นการยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิและมอบสิ ทธิในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่พึงปฏิบตั ิ
 บริ ษทั ฯ มีกระบวนการและช่องทางให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานบริ ษทั ฯ โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่าง
ละเอียดชัดเจนให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60
วันทั้งนี้เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเรื่ องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
และสิ ทธิในการเลือกตั้งกรรมการที่เป็ นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้
 บริ ษทั ฯ ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับของระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนการออกเสี ยง
ลงคะแนน
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 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายในการออกเสี ยงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง ทั้งนี้เพื่อ
ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
 บริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยบริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานบริ ษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ในรายงานประจาปี นาแจกและเผยแพร่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
บริ ษทั ทุกคนได้รับทราบและปฏิบตั ิตาม
 กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั ิที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการหลังจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการและผูบ้ ริ หารยังได้รับทราบหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กาหนด รวมถึงบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
 บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ โดยกาหนดแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้ องกัน
และลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริ ษทั ได้กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทาการใดๆ ซึ่งเป็ นการขัดต่อมาตรา 241
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สื บเนื่องจากแนวทางในการป้ องกันการใช้
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ในทุกปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่เคยเกิดกรณี ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระใด งดเว้นการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนั้นๆ

3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในการดูแลและการปฏิบตั ิต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ทั้งผูม้ ีส่วนได้
เสี ยภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก (กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน) ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นสิ ทธิที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อโดยข้อตกลงที่ทาร่ วมกัน ตลอดจนความรับผิดชอบร่ วมกันต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน ตลอดจนเป็ นการสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3.1 ผูถ้ ือหุน้ / นักลงทุน : บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และคานึงถึงการสร้างมูลค่าของธุรกิจใน
ระยะยาว เพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยเน้นการสร้างผลกาไรจากการดาเนินงานและการแบ่งปันผลกาไร (เงินปั นผล) ที่เป็ นธรรม ควบคู่
ไปกับการสร้างความมัน่ ใจในการลงทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ฯ โดยยึดมัน่ การปฏิบตั ิงานบนพื้นฐานของหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
3.2 ลูกค้า / ผูบ้ ริ โภค : บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน จึงมุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ดีข้ ึน รวมทั้ง
เคารพในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริ ยธรรมทางการค้าอย่างเคร่ งครัด ไม่กระทาการใดอันเป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ภายใต้
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้า บริ ษทั ฯ ได้วางระบบที่เป็ นมาตรฐานและน่าเชื่อถือได้สาหรับการ
ทาธุรกรรมทางการค้ากับลูกค้า ใส่ใจในการบริ การทั้งก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อลูกค้าและประชาชนผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของผูบ้ ริ โภค เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยคานึงถึงความ
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ปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ อาทิ การเลือกใช้เครื่ องจักรของยีห่ อ้ บูลเลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การขนส่งแป้ งด้วยรถเบ้าท์ เพื่อลดการใช้ถุงทอกระสอบ
3.3 คู่คา้ : บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคูค่ า้ ซึ่งถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริ ษทั ฯ ยึดถือ
จรรยาบรรณในการดา เนินธุรกิจกับคูค่ า้ คู่สญ
ั ญา โดยจะปฏิบตั ิกบั คู่คา้ อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการค้า ที่เป็ นธรรมและการ
ดาเนินงานอย่างโปร่ งใส ประสานประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และคู่สญ
ั ญาด้วยความยุติธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้
3.4 คู่แข่งขัน : บริ ษทั ฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสและส่งเสริ มการค้า
เสรี บริ ษทั ฯ กาหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ดีในการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน ไม่
แสวงหาข้อมูลอันเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริ ต รวมถึงไม่ใช้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จที่จะทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่ง
ทางการค้า ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาจนถึงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า
3.5 เจ้าหนี้ : บริ ษทั ฯ เคารพและปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงินอย่างเคร่ งครัด โดยปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนด และเงื่อนไขทางการเงินที่กาหนดไว้ร่วมกัน เปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นความจริ ง รวมถึงไม่ปกปิ ดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ ง
อันจะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีไว้วา่ หากในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าวร่ วมกัน ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาจนถึงปี
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีเหตุผดิ นัด/ ผิดสัญญา หรื อข้อพิพาทใดๆ กับเจ้าหนี้
3.6 พนักงาน : บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริ มคุณภาพของบุคลากร เนื่องจากพนักงานถือเป็ นทรัพยากรที่
สาคัญที่สุดขององค์กร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็ น
มาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็ นระบบ นับตั้งแต่ข้ นั ตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็ นธรรม บน
พื้นฐานของการประเมินการปฏิบตั ิงานตาม KPI รายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ ม
การทางานอย่างเป็ นสุขปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
3.7 สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม : บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมมี
การดาเนินงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยการใช้จริ ยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนมีการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอาเปรี ยบสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกภาคส่วน และไม่ทาการใดๆ ที่ขดั หรื อผิดกฎหมาย นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
บริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการรับรองโครงการแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายต่อต้าน
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ห้ามการติดสิ นบนและการคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ ยงจาก
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ทั้งนี้หากมีการฝ่ าฝื นการกระทาใดๆ อันเป็ นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อให้ความ
ร่ วมมือกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริ ษทั ฯ

TMILL | รายงานประจาปี 56-1 (แบบ 56-1 One Report) 113

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการบริ หารงานโดยคานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามที่กฎหมายกาหนดและสนับสนุนให้มีการ
ร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัน่ คง สร้างงาน และการสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินอย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้เข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ น และมีมาตรการสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการร้องเรี ยน การ
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณ ที่อาจส่อถึงการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
หรื อประพฤติมิชอบของพนักงาน หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นของบริ ษทั ฯ
การแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการรับเรื่ องร้องเรี ยน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด หรื อการกระทาอัน
ส่อไปในทางประพฤติมิชอบหรื ออาจเป็ นการกระทาผิด โดยระบุไว้ใน ”นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนของลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน โดย
สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริ ษทั ฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้
จดหมาย :
เลขานุการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
90/9 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10130
โทรศัพท์ :
02-017-9999 ต่อ 200 (เลขานุการบริ ษทั ฯ)
แฟ็ กซ์ :
02-017-9999
เว็บไซต์ :
www.tmill.co.th
อีเมล์ :
weawta@tmill.co.th
สาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนหรื อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารได้โดยตรงทางอีเมล์
ในระบบของบริ ษทั ฯ
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย โดยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบ สื บสวน สอบสวนข้อเท็จจริ งต่างๆ รวมทั้งบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรี ยนจาก
บุคคลภายนอกด้วย
 บริ ษทั ฯ ต้องให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยนเรื่ องการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
ตลอดจนบริ ษทั ฯ จะต้องเก็บและรักษาความลับของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการสื บสวนสอบสวนต่อการกระทาอันเป็ นการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของ กกทรัพย์ของและตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลั .ต.ล.
ด้บริ ษทั ฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งหมดไ
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รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ือหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่ อการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.tmill.co.th
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
 บริ ษทั ฯ เผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบ(561) และรายงานประจาปี แบบ (56-2) มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของบริ ษทั โดยมีการปรับปรุ งข้อมูลให้พร้อมเป็ น
ปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
 คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายกากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบ(56-1)
และรายงานประจาปี แบบ (56-2)
 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกากับดูแลกิจการของคณะตรวจสอบในรายงานประจาปี แบบ (56-2)
 คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของการ
ประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในแต่ละปี ผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบ (56-1) และ
รายงานประจาปี (56-2)
 เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่ องหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้ )1นโยบายและภาพรวมการประกอบ (
) ธุรกิจ2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปัจจัยความเสี่ ยง (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5ข้อพิพาททาง (กฎหมาย )6ข้อมูล (
) ทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ (8) โครงสร้างการจัดการ (9) การกากับดูแลกิจการ (10ความรับผิดชอบต่อ (
) สังคม11) การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง (12) รายการระหว่างกัน (13) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ (14กา (ร
วิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 กรรมการและผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิ ดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2551
 คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึงระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบตั ิงาน การ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอในการ
ปกป้ องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ และสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อยูเ่ สมอ กาหนดระเบียบปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการว่าจ้าง
ผูต้ รวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงงานให้เป็ นไป
ตามระเบียบที่วางไว้
 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การบริ หารจัดการการเงิน การดาเนินงาน การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และการปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ โดย
พิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ กาหนดมาตรการในการป้ องกันแก้ไข การดูแล และการติดตามผล โดยมีคณะ
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กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ ยงและนาเสนอแผนงานการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อครธกรรมการบริ ษทั
ฯ
 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน
สถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญให้ประชาชนทราบ
- เผยแพร่ สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัว่ ถึง
- ชี้แจ้งกรณี ที่มีข่าวลือหรื อข่าวสารต่างๆ
- การเปิ ดเผยในเชิงส่งเสริ มที่ไม่มีเหตุอนั ควร
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม โปร่ งใส
และเป็ นธรรม
- การดาเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยจัดให้มีช่องทาง
เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้
โทรศัพท์
:
02-017-9999 ต่อ 200 (เลขานุการบริ ษทั ฯ)
แฟ็ กซ์

:

02-017-9999

เว็บไซต์

:

www.tmill.co.th

อีเมล์

:

cfo@tmill.co.th

นอกจากนี้

บริ ษทั ฯ กาหนดให้บุคคลผูม้ ีอานาจในการให้ขอ้ มูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ กรรมการ

ผูจ้ ดั การ
 บริ ษทั ฯได้กาหนดให้บุคคลที่มีอานาจในการประสานงานการเปิ ดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ )Contact Person) ดังนี้
- การเปิ ดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มาจาหน่ายไป ซึ่งสิ้นทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง กาหนดวัน/
ประชุมผูถ้ ือหุน้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูส้ อบบัญชี การย้ายที่ต้ งั สานักงานใหญ่ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
และโครงการลงทุน การจ่ายงดจ่ายเงินปันผล เป็ นต้น โดยกรรมการผูจ้ ดั การ/
- การเปิ ดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจาปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี แบบ)56-1 แบบ) รายงานประจาปี (56-2โดยกรรมการผูจ้ ดั การ การให้ข่าวสารทัว่ ไปสาหรับ (
การการบริ หารองค์กร กับสื่ อสารมวลชนโดยกาหนดให้ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ใน
ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการองค์ต่อสื่ อสารมวลชน
 การให้ขอ้ มูลข่าวสารทัว่ ไปสาหรับการบริ หารองค์กรกับสื่ อสารมวลชน โดยกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ในการให้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการองค์กรต่อสื่ อสารมวลชน
 กาหนดบุคคลผูป้ ระสานงาน )Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จากัด กาหนดให้ เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน (ประเทศไทย)
- สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้ เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน
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5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกาหนดทิศทางและนโยบายการ
ดาเนินงานของบริ ษทั การติดตามดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของ
คณะกรรมการที่มีต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์ มีความรู ้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์
สุจริ ต เป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งสรรหาฯ สาหรับผูท้ ี่จะมาปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จากัด
เพศ ที่จะมาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น

โครงสร้ างคณะกรรมการ
จานวนกรรมการ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีจานวนกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณา
จานวนกรรมการตามความเหมาะสมกับประเภทและขนาดของธุรกิจ
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้กาหนดให้คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 ซึ่งมีความเป็ นอิสระจาก
ฝ่ ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ หรื อความสัมพันธ์ใด ๆ ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการคนก่อนหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คุณสมบัติของกรรมการ
1) มีความรู ้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงมี
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้คานึงถึงข้อจากัดเรื่ องเพศ
2) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บริ ษทั มหาชน จากัด และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
3) ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะทาเพื่อ
ประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง
4) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทาธุรกรรมซึ่งเป็ นปกติทางการค้าทัว่ ไปของบริ ษทั โดยต้องเป็ น
ธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรื อคาสัง่ ของทางการกาหนด
5) ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทั้งเปิ ดเผยรายชื่อคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี
และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
6) เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม
7) กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
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-เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานให้แก่กิจการและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
-มีจานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ คือ กรรมการที่มิได้เป็ นกรรมการบริ หาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริ หารงานประจาและไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ
หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของ ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกิน
1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับ
กิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดย จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้

1.ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบท่านหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
2.เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.เป็ นผูท้ ี่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ และแสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็ น
อิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4.มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ตอ้ งมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยหนึ่งคนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการ และ/หรือคณะทางานอืน่ ๆ
บริ ษทั ฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางานอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ได้ตามความเหมาะสม

การประชุ มของคณะกรรมบริษัทฯ และคณะกรรมการชุ ดต่ าง ๆ
 บริ ษทั ฯ กาหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้เป็ นการล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบถึงกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้ ดังนี้
-คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
-คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
-คณะกรรมการบริ หาร ประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
-คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประชุมปี ละ 2 ครั้ง
-คณะเจ้าหน้าที่และคณะทางานชุดอื่น ๆ การประชุมให้อยูใ่ นดุลพินิจของประธานแต่ละคณะ
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 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม
 กรรมการมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั้งยกเว้นกรณี ที่มีความจาเป็ นจริ งๆ โดยให้แจ้งประธาน
กรรมการ หรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อเลขานุการบริ ษทั ฯ ทราบ
 ฝ่ ายจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่สาคัญให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนวันประชุม
และในกรณี ที่กรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ติดต่อขอจากกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อเลขานุการบริ ษทั ฯ ได้ โดยในกรณี ที่จาเป็ น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริ มให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็ นอิสระ
 กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการรายงานการ มีส่วนได้ส่วนเสี ย และไม่
อยูร่ ่ วมในการพิจารณาวาระนั้น เพื่อให้กรรมการท่านอื่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็ นอิสระ โดยเปิ ดเผยบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

การสรรหากรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบการสรรหาคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็ นบุคคลที่ไม่มีประวัติตอ้ งคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็ นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีปัจจัยในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมประกอบกัน เช่น ความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ สามารถอุทิศเวลา
ให้กบั บริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่และเพียงพอ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เป็ นต้น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีบทบาทและหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
และกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 3 คนซึ่ง
กรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนทุนจดทะเบียนที่ออก รวมถึงเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
หุน้ ที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
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3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออก
จากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน บริ ษทั ฯ นั้น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งอีกได้
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
4.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
4.2 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูต่ ามจานวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
5. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้าไปแทน โดยมติดงั กล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกคนหนึ่งหรื อ
หลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับและตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
7. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พจิ ารณาและนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อกาหนดนโยบายจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และความสอดคล้องกับธุรกิจ/
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดยบริ ษทั ฯใช้ความ
ระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
และเป็ นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบ้ ริ หารที่มีคุณภาพไว้ ผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิม่ ขึ้นจะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิม่ มากขึ้น ทั้งนี้บริ ษทั ฯจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
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และโปร่ งใส และได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกาหนดให้มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารตาม
แบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ การประเมินผลกรรมการชุดย่อย และการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานรายบุคคล อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในระหว่างปี ที่ผา่ นมา และเพื่อให้การทางานของ
คณะกรรมการมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
ตลอดจนเพื่อช่วยในการสร้างและปรับปรุ งความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มจาก
ตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหวั ข้อการประเมินผล เช่น โครงสร้าง
คณะกรรมการ ความหลากหลายของกรรมการ การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยการพัฒนาความรู ้กรรมการ การเตรี ยม
ตัวก่อนเข้าประชุม ความเหมาะสมของการประชุม การทาหน้าที่ของประธานที่ประชุม ผลการดาเนินงาน นโยบาย การบริ หารจัดการ
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การทาหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อย การทาหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ เป็ นต้น นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อ
บริ ษทั เพื่อสารวจความพึงพอใจในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีการนาผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินมา
วิเคราะห์ขอ้ มูล และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการได้ทราบ เพื่อนาไปสู่การดาเนินการของฝ่ ายจัดการต่อไป

การพัฒนากรรมการ
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริ มให้กรรมการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี
จะสนับสนุนกรรมการให้เข้า
อบรมหลักสูตรหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
และเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงาน
ประจาปี
 บริ ษทั ฯ
สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่ วมฝึ กอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการที่จดั ขึ้นโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD: Thai Institute of Directors) สาหรับกรรมการให้มากที่สุด (มากกว่าร้อยละ 75 ของ
จานวนกรรมการทั้งคณะ) และเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจาปี
 กรรมการบริ ษทั จะต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตาแหน่งใหม่ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ภาพรวมของธุรกิจ
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงแนวทางสาหรับ
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งมอบเอกสารที่สาคัญให้กบั กรรมการ
ใหม่ อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุ ปหลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
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เลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการบริ ษทั ฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบ
ในการดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิและหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
ฯ และรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว
และการรักษาเอกสารข้อมูล โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกากับ
กฎระเบียบ และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ

ดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมาย

4. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั
5. ให้ข่าวสารข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อประกอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการ ตลอดจนให้คาปรึ กษาแนะนาแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
6. จัดให้มีคาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
7. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศและกาหนด
8. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และไม่กระทาการใดอันขัดหรื อแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ
ในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่ภายใน 90
วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการคนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
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ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน และเพือ่ ให้เกิดความมีประสิ ทธิภาพ
ในการดาเนินงาน บริ ษทั ฯ มีการกาหนดภาระหน้าที่และอานาจในการดาเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน และผูต้ ิดตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ในควบคุมดูแลระบบการสอบ
ทาน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
บริ ษทั ฯ
กาหนดให้มีการตรวจสอบภายในโดยการจ้างบริ ษทั /บุคคลภายนอกทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานหลักและ
กิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯให้ดาเนินไปในแนวทางที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯควบคุมระบบภายในและตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาให้ส่วนตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

การเข้ าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
ในกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ถือหุน้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้ว) มีรายการที่เป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ในเรื่ องดังกล่าว ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จะต้องขอความเห็นชอบ
ของผูถ้ ือหุน้ ในการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ต้องมีคะแนนเสี ยง
ไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ยึดถือแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่วา่ การตัดสิ นใจใดๆ ในการดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ย
ของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ นใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มิใช่การดาเนินการตามธุรกิจปกติหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้าทัว่ ไป จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาอนุมตั ิ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม
อย่างรอบคอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการ
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
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การป้องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้ ประโยชน์ ของผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไป
ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
 ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
มาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสาเนารายงานนี้ให้แก่บริ ษทั ฯในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 บริ ษทั ฯกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนเป็ นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
 บริ ษทั ฯ กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่ มตั้งแต่ การตักเตือน
เป็ นหนังสื อ ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรื อให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและ
ความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การรายงานการมีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการ กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร รายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเริ่ ม
ดารงตาแหน่ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็ นประจาทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วน
ได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั

การบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริ หารความเสี่ ยง เพื่อประเมินความเสี่ ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ น
สาเหตุ และกาหนดแนวทางในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ ยง มาตรการในการลดความเสี่ ยง การประเมินผล
และการรายงานการบริ หารจัดการความเสี่ ยงไว้อย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงนั้นอย่างสม่าเสมอ
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานและรับรองการรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายการเงินและบัญชี และผูส้ อบบัญชี
ประชุมร่ วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี โดยการจัดทางบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

แผนสื บทอดตาแหน่ งผู้บริ หารระดับสู ง
มีแผนการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และโปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจว่า มีระบบการ บริ ษทั ฯ
สรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การที่มีความเป็ นมืออาชีพ การสรรหาเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้้งจาก
ภายในและภายนอก โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูส้ รรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการ
คัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่กาหนด รวมถึงจัดให้มีโครงการสาหรับพัฒนาผูบ้ ริ หารควบคู่ไปกับการ
พิจารณาแผนสื บทอดงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารที่มีความรู ้ ความสามารถ สามารถสื บทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณา
ถึงประสิ ทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษทั อย่างรอบคอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการให้เวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่
ในบริ ษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกาหนดจานวนบริ ษทั ที่กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การสามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการใน
บริ ษทั อื่นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดี ตามหลักการกากับดูแลกิจการของหน่วยงานกากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนี้
 การดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการบริ ษทั ฯ นั้น กรรมการแต่ละคนควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
 กาหนดให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ไม่เกิน 9 ปี
 การดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
มีแนวทางให้ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ข้อกาหนดหรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับอื่นที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาทางวินัย
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกณฑ์การพิจารณาทางวินยั สาหรับพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเมื่อได้รับเรื่ อง
ร้องเรี ยน และ/หรื อการแจ้งเบาะแสการกระทาที่ส่อไปในทางประพฤติมิชอบ และ/หรื อการกระทาการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้ฝ่ายจัดการ
และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งตามความเหมาะสมเป็ นผูส้ อบสวนหาข้อเท็จจริ งและสรุ ปผล
เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั ดาเนินการต่อไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 พนักงานระดับต่ากว่าระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ให้ฝ่ายจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั เป็ นครั้ง
คราว และเสนอกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูพ้ ิจารณาและอนุมตั ิ
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 พนักงานในระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไปที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ ษทั ให้คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาความผิดทางวินยั เป็ นครั้งคราว และเสนอคณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาและอนุมตั ิ
 กรรมการบริ หาร ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั เป็ นครั้งคราว และเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณาและอนุมตั ิ
 กรรมการบริ ษทั ฯ หากกรรมการบริ ษทั ฯกระทาความผิดโดยทุจริ ตหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการไม่
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่างๆ ที่บริ ษทั กาหนดไว้ ให้ประธานกรรมการหรื อคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งและสรุ ปผล
เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาตัดสิ น และกรรมการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
นสอบสวน และผลการพิจารณาทางวินยั ให้คณะกรรมการตรวจสอบและทั้งนี้กาหนดให้มีการรายงานรายละเอียดผลการสื บสว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับทราบด้วย

การกากับดูแล
กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบาย การกากับดูแลกิจการที่กาหนด ฝ่ าย
จัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู ้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการอย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั ิงาน

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน
เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม รวมทั้งให้มีการ
ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่างอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องรับทราบและเข้าใจ รวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้การปฏบัติหน้าที่ของ
แต่ละคนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่ งใส ซื่อสัตย์สุจริ ต คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ข้ อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ยกลุ่มต่ างๆ
1. ต่ อผู้ถือหุ้น
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา มีความโปร่ งใสและยุติธรรม
1.2 ระมัดระวังในการปฏิบตั ิการใดๆ อันจะทาให้ผถู ้ ือหุน้ เกิดความสับสนและสาคัญผิดในข้อเท็จจริ งของสารสนเทศ
1.3 ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายให้ได้รับความเป็ นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 กากับดูแลให้มีการบริ หารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุน้
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2. ต่ อลูกค้ า
2.1 ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรม
2.2 ให้บริ การที่เป็ นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
2.4 รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่จาเป็ นต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2.5 จัดระบบหรื อช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การ และดาเนิ นการแก้ไขรวมทั้ง
แจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ ว
3. ต่ อคู่แข่ งขัน
3.1 ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกามารยาท ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม มีปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันด้วยการดาเนิ นธุรกิจภายใต้
กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2 ดาเนิ นธุ รกิจโดยไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งขัน ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตปราศจากข้อมูลความจริ งหรื อ
ซ้ าเติมคู่แข่งขัน
3.3 ดาเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
3.4 ไม่กระทาการละเมิดลิขสิ ทธิ์หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่แข่งขัน และผูอ้ ื่น
4. ต่ อคู่ค้าและเจ้ าหนี้
4.1 การจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างจะต้องอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบของบริ ษทั ฯ มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษทั
4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างที่ขดั กับผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั
4.3 ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมจากคู่คา้ และไม่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ ในกรณี ที่มีการจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างกับคู่คา้ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ให้ผเู ้ กี่ยวข้องรายงาน
ความสัมพันธ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของสายงานนั้นๆ หรื อรายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อทราบและให้ความเห็นเป็ นการล่วงหน้า
และต้องไม่มีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิ
4.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั ฯ ต้องรายงานความสัมพันธ์ต่อสายการบังคับบัญชาหรื อรายงานต่อ
กรรมการผูจ้ ดั การเพื่อทราบเป็ นการล่วงหน้า
4.5 เคารพ และดาเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรอง และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั
4.6 หากพบเหตุที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามข้อตกลง หรื อสัญญาได้ ผูร้ ับผิดชอบต้องรี บรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันที
4.7 ต้องให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เป็ นจริ ง ไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนแก่คู่คา้ หรื อเจ้าหนี้
4.8 ต้องรักษาและไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า และ/หรื อข้อมูลความลับทางธุรกิจคู่คา้ เจ้าหนี้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น
เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยนั้นๆ แล้ว
4.9 พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่ งมีมูลค่าไม่เกิน บาท ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญ ซึ่ งมีมูลค่า 500
บาท ต้ 500 เกินกว่าองแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ โดยใช้แบบคาขอการให้ รับของขวัญ และนาส่ งของขวัญดังกล่าว/ แก่ส่วนกลาง เพื่อ
ตรวจสอบและจัดเก็บสาหรับนาไปเป็ นของรางวัลให้กบั พนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
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5. ต่ อพนักงาน
5.1 ให้ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคนและให้ผลตอบแทนและจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
5.2 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบตั ิ
5.3 เคารพและไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของพนักงานทุกคน
5.4 ดูแลเอาใจใส่ ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุ ขอนามัย ความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานทุกคน
5.5 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นพนักงานในการพัฒนาความรู ้ และให้ความก้าวหน้าแก่ พนักงานตามความสามารถและความ
เหมาะสมของพนักงานอย่างเป็ นธรรม
5.6 มีประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยเป็ นธรรม
5.7 เปิ ดโอกาสให้มีการเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และส่วนรวม
5.8 ให้สิทธิ กบั พนักงานในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการใช้สิทธิ ทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย
บริ ษทั จะไม่ยงุ่ เกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิน้ นั ๆ ของพนักงาน
5.9 สนับสนุนและส่งเสริ มให้พนักงานทุกคนคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรื อส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
6. ต่ อทางการและสังคมโดยส่ วนรวม
6.1 ดาเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อให้การสนับสนุนไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อดาเนิ น
ธุรกิจกับองค์กรและ/หรื อบุคคลที่กระทาผิดต่อกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคม
6.2 ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลที่สามารถเปิ ดเผยได้เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ
6.3 ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของทางการ ส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตาม
สมควร
6.4 ส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร โดยสนับสนุนและส่งเสริ มให้พนักงาน
มี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อสังคม และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
7. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7.1 จัดให้มีการควบคุมดูแลและป้ องกันธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
กาหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ พร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับ
ดูแล
8. การให้ หรือ รับของขวัญ
8.1 เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้ รับของขวัญ
ของกานัล การเลี้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ใน นโยบายต่อต้าการ“น
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
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จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั
1.2 ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และมีความกล้าในการที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่ งที่
ถูกต้อง
1.3 ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
1.4 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
1.5 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับบริ ษทั ฯ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
1.6 ส่งเสริ มให้พนักงานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการทางาน ตลอดจนมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. ต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2.2 กากับดูแลให้มีการบริ หารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้ องกันความเสี ยหายหรื อผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้
2.3 รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ได้รับการเอาใจใส่และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน
2.4 เปิ ดเผยข้อมูลหรื อรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
3. ต่ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.1 ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูล
ใดๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังมิได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3.2 ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ รวมทั้งป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
4. ต่ อชุมชน สังคมและจารีตประเพณี
4.1 ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อสังคมส่วนรวม
4.2 รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และศีลธรรม
อันดีงาม
4.3 มีจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จรรยาบรรณของผู้บริหาร
“ผูบ้ ริ หาร” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการขึ้นไป โดยผูบ้ ริ หารต้องพึงปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของพนักงานและ
จรรยาบรรณดังต่อไปนี้ดว้ ย
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1.2 พึงเปิ ดเผยสถานภาพทางการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
1.3 อุทิศตน ความรู ้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ตลอดเวลา
1.4 พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยส่ งเสริ มภาพพจน์ของบริ ษทั ฯ เมื่อมี
โอกาสอันเหมาะสม
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1.5 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบายหรื อข้อกาหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบตั ิต่อสังคมที่องค์กรกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
1.6 ในกรณี ที่จะให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรื อให้สมั ภาษณ์ต่อสื่ อมวลชน หรื อต่อสาธรณชนจะต้องได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ
2. ต่ อผู้ใต้ บังคับบัญชา
2.1 มีทศั นคติที่ดีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและพึงปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเมตตาและเป็ นธรรม รวมทั้งไม่ใช้อานาจหน้าที่
ในทางมิชอบ
2.2 มีภาวะผูน้ า และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี น่าเชื่อถือแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
2.3 ให้ความรู ้ คาแนะนา และคาปรึ กษาแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยความเต็มใจและจริ งใจ
2.4 ส่งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มีความมัน่ คงก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
3. ต่ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.1 ไม่เปิ ดเผยข้อมู ลอัน เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ จากตาแหน่ งหน้าที่ ไม่ ว่าจะมี เจตนาเพื่อ แสวงหาหรื อไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.2 ไม่ดาเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
4. ต่ อชุมชนและสังคม
4.1 ปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กรอบศีลธรรมประเพณี อนั ดีงาม
4.2 มีส่วนร่ วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่ วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่
เหมาะสม
4.3 ละเว้นพฤติกรรมที่ เสื่ อมเสี ยอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสี ยงขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด
การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็ นต้น
4.4 ไม่ให้ความร่ วมมื อหรื อสนับสนุ นกิ จการใดๆ ที่ มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศ และหรื อขัดต่อ/
ศีลธรรมอันดีงาม
4.5 มีจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. การให้ หรือ รับของขวัญ
5.1 เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้ รับของขวัญ
ของกานัล การเลี้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ใน นโยบายต่อต้านการ“
”ปชัน่ ทุจริ ตคอร์รั

จรรยาบรรณของพนักงาน
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคาสัง่ และประกาศที่บริ ษทั ฯ กาหนด
1.3 มีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษทั ฯ และผูบ้ งั คับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชา
1.4 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ความสามารถอย่างมีประสิ ทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตาแหน่งหน้าที่การงานด้วยความ
เอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
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1.5 แข่ง ขัน กับ บุ ค คลอื่ น หรื อองค์กรอื่ น ภายใต้ก ฎระเบี ย บและข้อบังคับที่ ทางการกาหนดไว้อ ย่า งเป็ นธรรม รวมทั้ง
ไม่ตาหนิติเตียนหรื อกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น
1.6 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั ฯ
1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องจากตาแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ
1.8 ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
1.9 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
1.10 ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบตั ิทางจรรยาบรรณที่บริ ษทั ฯ กาหนด และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
กระทาที่ขดั แย้งต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
1.11 ห้ามกระทาการใดๆ ที่เป็ นการจัดหาหรื อจัดให้มีกิจกรรมทางเพศเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรื อเพื่อสนับสนุนหน้าที่การงาน
1.12 ดูแลความประพฤติของตนและเพื่อนร่ วมงาน ไม่ให้มีพฤติกรรมหรื อการกระทาใดๆ ที่เป็ นลักษณะการคุกคาม ได้แก่ การ
คุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได้ และโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี การเรี ยกร้อง
ผลประโยชน์ทางเพศ หรื อการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายและวาจา
1.13 พนักงานทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของเพื่อนพนักงานทุกระดับ เมื่อพบเหตุที่ส่อไปในทาง ไม่สุจริ ต
ต้องรี บรายงานความผิดปกติน้ นั ต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อแจ้งเบาะแสข้อร้องเรี ยนตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ระบบไว้
1.14 พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนื อจากหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ให้รายงานต่อ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของสายงานนั้นๆ หรื อรายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่ออนุมตั ิ
1.15 พึงระมัดระวังการใช้และสื่ อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี ยหายและชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
2. ต่ อลูกค้ าและบุคคลภายนอก
2.1 ให้บริ การแก่ลูกค้าโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุ ดบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีอธั ยาศัยดี
รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า มีจิตสานึกในหน้าที่การให้บริ การต่อลูกค้า และปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2.2 ไม่ให้ความหวังหรื อคามัน่ แก่ลูกค้าในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดที่ตนเองไม่มีอานาจที่จะกระทาการ
2.3 รักษาความลับของลูกค้าและของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัดและไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทาการเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.4 ไม่นาข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่ แก่บุคคลอื่นหรื อนาไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้า
2.5 ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินอื่นใดจากลูกค้าหรื อคู่คา้ ของบริ ษทั นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึ่งบริ ษทั เรี ยกเก็บ
2.6 ในกรณี ที่เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงานหรื อเกิดปั ญหาเกี่ยวกับลูกค้าให้พนักงานรายงานหรื อปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
ชั้น
3. ต่ อผู้บังคับบัญชา
3.1 มีทศั นคติที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา
3.2 ไม่กระทาการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน
4. ต่ อเพือ่ นร่ วมงาน
4.1 ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี มีความจริ งใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่
ชอบและเป็ นประโยชน์ต่องานของบริ ษทั ฯ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้ในการทางานให้เพื่อนร่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลาดับ
ชั้น
4.2 ไม่นาเรื่ องส่วนตัว หรื อข้อมูลของผูร้ ่ วมงานไปวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางเสื่ อมเสี ย
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5. ต่ อชุมชนและสังคม
5.1 ปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กรอบศีลธรรมประเพณี อนั ดีงาม
5.2 มีส่วนร่ วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่ วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ และโอกาส
ที่เหมาะสม
5.3 ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่ อมเสี ยอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสี ยงขององค์กร เช่น อบายมุข
ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็ นต้น
5.4 ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศ และ/หรื อขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีงาม
5.5 มีจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6.1 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อจากการใช้
โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นพนักงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
7. การให้ หรือ รับของขวัญ
7.1 เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้ รับของขวัญ
ของกานัล การเลี้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ใน นโยบายต่อต้านการ“
”ทุจริ ตคอร์รัปชัน่

จรรยาบรรณของส่ วนงานนักลงทุนสั มพันธ์
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามจรรยาบรรณของพนักงานอย่างเคร่ งครัด
1.2 สร้างความเชื่อมัน่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีขององค์กร ให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และมี ผูส้ ่วนได้เสี ย
1.3 รายงานข้อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ภาพลักษณ์ หรื อทัศนคติที่ดี ขององค์กรให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ทราบโดยทันที
2. ต่ อผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
2.1 เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที่จาเป็ นอย่างโปร่ งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และเป็ นธรรมแก่สาธารณะ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
2.3 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื ออาจกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
2.4 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2.5 ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นที่ต้ งั
3. ต่ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.1 รักษาความลับของบริ ษทั ฯ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.2 หลีกเลี่ยงการรับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินของบริ ษทั ฯ และปฏิบตั ิในการซื้อขายหุน้ ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้
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นโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ มีจุดมุง่ หมายที่จะผลักดันให้พนักงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วย
วงจรเครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแฟ้ มข้อมูล และข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ โดยให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นามาเพื่อส่งเสริ มกิจการของบริ ษทั ฯ พนักงานจะต้องไม่กระทาเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
หรื อละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
- ข้อมูลที่ได้บนั ทึกและเผยแพร่ ผา่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ที่จะต้องดูแล
มิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมายหรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม
- การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น ให้คานึงถึง Software ที่เป็ นมาตรฐานอันดับแรกก่อนที่จะทาการพัฒนา
Software ภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ การนาเครื่ องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามา ใช้จะต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานที่ได้ผา่ นการอนุมตั ิและระเบียบปฏิบตั ิ
ที่กาหนด
เจ้าของข้อมูลจะต้องป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจากภายนอก หรื อการโจรกรรมและการบ่อนทาลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดาเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยที่สุ้ ด
มีวนิ ยั ในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริ ษทั ฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริ ษทั ฯ และผูอ้ ื่น อาทิเช่น ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยงและทรัพย์สิน รบกวนหรื อก่อความราคาญต่อ
การทางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ภาพ ข้อความ หรื อเสี ยงที่ไม่
เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรื อการกระทาที่ผิดกฎหมาย
บริ ษทั ฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่า พนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรื อมีเหตุอนั ควร เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการเข้ารหัสผ่านคอมพิวเตอร์ทุกเครื่ องเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และมีการเปลี่ยนแปลง รหัสผ่านตามนโยบายการเปลี่ยนรหัสผ่าน
บริ ษทั ฯ มีระบบ -เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามกฎหมาย พ2560 คอมพิวเตอร์ .บ.ร.

เป้าหมายปี 2563 ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเพิม่ เป้ าหมายตัวชี้วดั ของแผนกจากเดิม
สถานการณ์ออนไลน์ของระบบต้องไม่ต่ากว่า 92% เป็ นสถานการณ์ออนไลน์ของระบบต้องไม่ต่ากว่า 97%

ผลการดาเนินงานปี 2563
โดยภาพรวมระบบสารสนเทศทั้งภายในบริ ษทั ทั้งของสานักงาน และของภายในโรงงานทางานได้ดี โดยรวมสถานการณ์
ออนไลน์ของระบบอยูท่ ี่ 99.82% นับเป็ นผลงานที่น่าพึงพอใจสาหรับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เป้าหมายปี 2564
เพื่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะทาเป้ าหมายตัวชี้วดั ของแผนกที่สถานการณ์
ออนไลน์ของระบบต้องไม่ต่ากว่า 97% และต้องมีระบบการสารองข้อมูลในกรณี เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น เช่น ข้อมูลถูกไวรัส, ข้อมูลถูก
ลบจากผูไ้ ม่หวังดี เป็ นต้น

นโยบายด้ านการบัญชี
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็ นจริ ง ทันเวลาสมเหตุสมผลและ
เชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อบริ หาร ผูถ้ ือหุน้ หน่วยงานของรัฐ และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกาหนดทางการบัญชีและการเงินของ
บริ ษทั ฯ และหลักการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
- ความถูกต้องของการบันทึกรายการจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีขอ้ จากัดหรื อยกเว้น
บันทึกรายการตามความเป็ นจริ งตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ เป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนดต่างๆ
ของบริ ษทั ฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจจะต้องครบถ้วน
และผ่านการ
ตรวจสอบที่เหมาะสม
- รายงานทางการเงินและบัญชีทุกประเภทของบริ ษทั ฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสาคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปเป็ นไปตามระเบียบของ
การเงินและการบัญชีของบริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการบัญชีและการเงิน
เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการ
นั้นๆ
- การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ และหรื อต่างประเทศ
เพื่อให้การจัดทาบัญชีและ
บันทึกทางการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เช่นเดียวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบ
อื่นๆ ของตน โดยต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรงในการดาเนินการ
ที่เกี่ยวกับ
การบัญชีและการเงิน

นโยบายด้ านการปฏิบัติงานการเสี ยภาษี
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเป็ นพลเมืองที่ดีในด้านการปฏิบตั ิงานการเสี ยภาษี โดยถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนา
ความยัง่ ยืนขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการด้านภาษีอากรที่รัดกุมและส่งเสริ มการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยการเสี ยภาษีอากรอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด มีแนวทางในการวางแผนและการปฏิบตั ิทางด้าน
ภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดทาและบริ หารการจัดการด้านภาษีที่เหมาะสมและยัง่ ยืน ตลอดจนมีการจัดการทางภาษีอย่าง
เหมาะสมแสดงถึงความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจสู่ความยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ จึงมีแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ ด้านการเสี ยภาษีอากร ดังนี้
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 การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้ านภาษี
 บริ หารจัดการด้านภาษีอากรเพื่อประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษีแก่องค์กร โดยปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมาย
ส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ
และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีขององค์กรต่อหน่วยงานด้านภาษีของภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
 นาส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และบริ หารจัดการการจ่ายภาษีหรื อขอคืนภาษีอากร
เพื่อให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
 พิจารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่หรื อธุรกรรมทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้โครงการหรื อธุรกรรม
ใหม่น้ นั สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจกลยุทธ์ขององค์กรและถูกต้องตามกฎหมาย
นอกจากนี้ให้พจิ ารณาสิ 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 กษาเพือ่ ประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่ วกับเจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายยึดถือแนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ รวมถึงการชาระคืนตาม
กาหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบตั ิที่ดี ดังนี้
1. รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่ งครัด ทั้งในแง่การชาระเงินคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค้ าประกันและเงื่อนไข
อื่นๆ
2. รายงานฐานะการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกาหนดในสัญญาเงินกูอ้ ย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี
3. รายงานเจ้าหนี้ ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว เพื่อ
ไม่ให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้

นโยบายการติดตามหนีแ้ ละการตั้งสารองหนีส้ ู ญ
บริ ษทั ฯ ใช้นโยบายการพิจารณาลูกหนี้รายตัวในการตั้งสารองหนี้สูญ
1. ขั้นตอนในการติดตามหนี้
พิจารณาจากรายงานอายุลูกหนี้ หากรายใดค้างชาระเกิน 60 วัน นับจากวันครบกาหนด ทางแผนกการเงินจะจัดทาจดหมายแจ้ง
เตือนฉบับที่ 1 ส่งไปรษณี ยต์ อบรับไปยังลูกค้า โดยให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี และผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด เป็ นผูล้ งนามใน
จดหมาย เมื่อส่งจดหมายไปแล้ว แผนกการเงินก็จะยังคงมีการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เป็ นระยะๆ โดยบริ ษทั ฯ จะให้เวลาลูกค้าอีก
60 วันเพื่อชาระหนี้ หากยังไม่ได้รับการชาระเงินจากลูกค้าภายใน 60 วันนับจากส่งจดหมายฉบับที่ 1 ทางแผนกการเงินจะจัดทาจดหมาย
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ฉบับที่ 2 ซึ่ งมีขอ้ ความที่ รุนแรงขึ้นและส่ งไปรษณี ยต์ อบรั บไปยังลูกค้า โดยให้ผูจ้ ัดการฝ่ ายการเงิ นและบัญชี ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและ
การตลาด และผูจ้ ดั การสานักงาน เป็ นผูล้ งนามในจดหมาย เมื่อส่งจดหมายฉบับที่ 2 ไปแล้ว แผนกการเงินก็จะยังคงมีการติดตามทวงถาม
ทางโทรศัพท์เป็ นระยะๆ เช่นเดิม และบริ ษทั ฯ ยังคงให้เวลาลูกค้าอีก 30 วัน เพื่อชาระหนี้
หลังจากส่ งจดหมายฉบับที่ 2 ครบ 30 วัน หากยังไม่ได้รับการชาระเงิ นจากลูกค้า ทางที่ ปรึ กษาทางกฎหมายจะเป็ นผูจ้ ดั ทา
จดหมายฉบับที่ 3 และส่งไปรษณี ยต์ อบรับไปยังลูกค้า โดยข้อความจะมีความรุ นแรงกว่าฉบับที่ 2 และบริ ษทั ฯ จะให้เวลาลูกค้าอีก 30 วัน
เพื่อชาระหนี้
หากยังไม่ได้รับการชาระเงิ นจากลูกค้าภายใน 30 วันหลังจากส่ งจดหมายฉบับที่ 3 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นคดีตามกฎหมายต่อไป
โดยเมื่อเริ่ มมีการฟ้ องร้องต่อศาล ทางแผนกบัญชีก็จะทาการตั้งสารองหนี้สูญ (เว้นแต่หนี้ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีจานวนไม่เกิน 20,000
บาท เมื่อส่งจดหมายทวงถามทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับครบ 2 ฉบับแล้วไม่ได้รับการชาระหนี้ ไม่ตอ้ งรอฟ้ องร้องต่อศาล ให้ทาการ
ตั้งสารองหนี้สูญได้)
เมื่อดาเนินคดีกบั ลูกค้าสิ้นสุดแล้ว ฝ่ ายสานักงานจะนาผลสรุ ปของคดีความส่งให้แผนกบัญชี เพื่อนาไปบันทึกบัญชีต่อไป โดย
ถ้ามีหนี้ที่ตอ้ งตัดเป็ นหนี้สูญทางแผนกบัญชีจะต้องขออนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การก่อนการบันทึกบัญชี
2. การบันทึกบัญชี
เมื่ อ บริ ษ ัท ฯ เริ่ ม ด าเนิ น การตามกฎหมายกับ ลู ก ค้า ในชั้น ศาล (ขั้น ตอนที่ 2.4) ทางแผนกบัญ ชี จ ะท าการบัน ทึ ก บัญ ชี
โดยเดบิตหนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
ตามจานวนเงินคงค้างที่นาไปดาเนินคดีความ
หากดาเนินคดีความแล้วได้รับชาระเงินจากลูกค้า ทางแผนกบัญชีจะทาการบันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX.XX บาท
เครดิต ลูกหนี้
XXX.XX บาท
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
เครดิต หนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
ตามจานวนเงินที่ได้รับชาระ
เมื่อคดีความสิ้นสุด และมีจานวนเงินที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บจากลูกค้าได้ ทางแผนกบัญชีจะทาการบันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
เครดิต หนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
เดบิต หนี้สูญ
XXX.XX บาท
เครดิต ลูกหนี้
XXX.XX บาท
ตามจานวนเงินในที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บจากลูกค้าได้แน่นอนหลังสิ้นสุดการดาเนินคดีความ
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นโยบายด้ านการจัดซื้อจัดจ้ าง
ด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ าง : มุง่ เน้นการบริ หารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานบริ การ รวมถึงการสร้างเสริ มปรับปรุ งสมรรถภาพงาน
จัดซื้อให้มีทศั นคติและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการต่อรอง โดยคานึงถึงจริ ยธรรม ความโปร่ งใส และ
ความเป็ นธรรมในการดาเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยทาให้ตน้ ทุนในการจัดซื้อสิ นค้าและบริ การต่างๆ ลดลง ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านการจัดซื้อ เช่า หรื อจัดจ้างของบริ ษทั ฯ มีความรวดเร็ ว ถูกต้องประหยัด และรัดกุม เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามข้อกาหนดอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายเพื่อเป็ นแนวทางให้ผเู ้ กี่ยวข้องปฏิบตั ิ ดังนี้
- การจัดซื้อ เช่า หรื อจัดจ้างจะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ สูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จานวน เวลา และไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่ งแวดล้อม ตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั ฯ ด้วย โดยการจัดซื้อ เช่า หรื อจัดจ้าง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000, บาท นาเสนอขออนุมตั ิตอ่ กรรมการผูจ้ ดั การ หากมีมูลค่าเกิน 000
1,000,10 บาท ขึ้นไปขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ หาร หากมีมูลค่าเกิน 000,000,บาท จะต้องนาเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการ 000
บริ ษทั
- ในการจัดซื้อ เช่า หรื อจัดจ้าง จะต้องสรรหา คัดเลือกผูข้ ายและผูร้ ับจ้างเปรี ยบเทียบกันไม่นอ้ ยกว่า ราย เพื่อรักษา 3
20 หากวงเงินต่ากว่าผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ โดย,บาท อาจไม่ตอ้ งมีใบเสนอราคาก็ได้ แต่ตอ้ งมีขอ้ มูลสอดคล้องกับเอกสาร 000
ใบขอซื้อขอจ้าง
- หลักเกณฑ์ในการจัดทาสัญญา คือต้องมีวงเงินในการว่าจ้างตั้งแต่ 100,วัน 15 บาท ขึ้นไป และมีระยะเวลาจัดจ้างตั้งแต่ 000
1 นกที่ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา หากวงเงินในการว่าจ้างมากกว่าขึ้นไป โดยผูร้ ับจ้างจัดทาสัญญา และแผ,000,บาท 000
หรื อจัดจ้างที่ปรึ กษากฎหมายทาสัญ/ผูร้ ับจ้างจัดทาสัญญา และญา โดยแผนกที่ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา กรณี งานจัดจ้า
งบริ การรายปี จะต้องจัดทาสัญญาทุกงาน
- จัดทา และควบคุมเอกสาร อย่างถูกต้อง เป็ นระเบียบและโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
- บริ ษทั ฯ จะต้องไม่เอาเปรี ยบผูค้ า้ ซึ่งในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับการจัดซื้อ เช่า หรื อจัดจ้าง จะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
- เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผูค้ า้ ตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐาน
ของความถูกต้อง ยุติธรรม และรักษาความลับของคูค่ า้ อย่างเคร่ งครัด
- ต้องปฏิบตั ิงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด และสม่าเสมอ
- ดาเนินการอย่างมีระบบ มีการวางแผนการดาเนินการล่วงหน้าที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
อันจะส่งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์ และเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการจัดซื้อหรื อการจัดจ้างอย่างเร่ งด่วน หรื อโดยปราศจากการแข่งขัน
โดยไม่มีเหตุผล

การวิจัยพัฒนา และการส่ งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
เนื่องด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ปรรู ปข้าวสาลีเป็ นแป้ งสาลีเพื่อนามาใช้ในการผลิตอาหารประเภทต่างๆ ทิศทางและแนวโน้มการ
บริ โภคอาหารจึงเป็ นปั จจัยและสิ่งจาเป็ นที่ผปู ้ ระกอบการด้านอาหารต่างๆ จะต้องมีความเข้าใจ และพัฒนาอาหารให้ตรงตอบโจทย์ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ มีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรับโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการอาหารนามา
คิดค้นวิจยั พัฒนาทั้งด้านสูตรส่วนผสม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าของบริ ษทั
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บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริ มศักยภาพ
และการพัฒนาทักษะด้านความรู ้และความเชี่ยวชาญของพนักงาน อันจะนาไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และสามารถนาองค์ความรู ้
ไปใช้ในการคิดค้น วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการด้านต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไปในอนาคต

การสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)
CGR เป็ นโครงการสารวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกากับดูแลกิจการ หรื อ บรรษัทภิบาลของบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ซึ่งดาเนินการโดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS : IOD) ด้วยการสนับสนุนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (TMILL) โรงงานโม่แป้ งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยที่สุดใน
ประเทศ ได้รับการรับรอง CG SCORE ว่ามีหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (หรื อบรรษัทภิบาล) สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ประจาปี 2563
ที่ "ระดับ 5 (ดีเลิศ)" ซึ่งสะท้อนถึงการบริ หารจัดการบริ ษทั ที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
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โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสาคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย ผู้บริหาร
พนักงานและอืน่ ๆ
โครงสร้ างการองค์ กร บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

**บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ
หมายเหตุ : อนุมตั โิ ดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2558 เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2558
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นายปรีชา อรรถวิภัชน์
ประธานกรรมการ

นายประภาส ชุ ติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร

นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

นายชนะชั ย ชุ ติมาวรพันธ์
รองประธานกรรมการบริหาร

นายธนดล สุ จิภิณโญ
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

TMILL | รายงานประจาปี 56-1 (แบบ 56-1 One Report) 141

นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริหาร

นายกมนดนัย ชิ นธรรมมิตร์
กรรมการ

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร

ดร.สุ ภัสร ชโยวรรณ
กรรมการ

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ

นายเอนก คาชุ่ ม
กรรมการตรวจสอบ
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ประวัติคณะกรรมการบริษทั

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.121 %
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :



ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐ
โอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประวัตกิ ารอบรม :








ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั
ไทย (DAP รุ่ นที่ 107/2014) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรสาหรับกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ(DCP รุ่ นที่ 39/2004)สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่ นที่ 8/2004)
Audit Committee Program (ACP รุ่ นที่ 11/2006)
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
(วปอ. รุ่ น 32)

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั

กรรมการวิชาการ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ประธานกรรมการ
มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่ นสิ ริ
ประธานกรรมการ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เอสไอ.พรอพเพอร์ต้ ี จากัด

นายปรีชา อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ 83 ปี

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง : (ต่ อ)
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั น้ าตาลเกษตรไทย จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอกรัฐพัฒนา จากัด
กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาร่ างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์เปเปอร์ จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการ
H.C Starck Co.,Ltd.
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ร่ วมกิจอ่างทองคลังสิ นค้า จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั แพน-เปเปอร์ จากัด
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นายประภาส ชุ ติมาวรพันธ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
อายุ 83 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.47 % (ของตนเอง 0.47% / ภรรยา
0.00%)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : เป็ นบิดาของบุคคลที่ 4
คุณวุฒิทางการศึกษา :


สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :


มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านบึงอุตสาหกรรม


ประวัตกิ ารอบรม :


นายสมชัย วนาวิทย
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี

ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการ
บริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัตกิ ารอบรม :


ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :
2547 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2532 – ปัจจุบนั
2543 – 2560
2543 – 2560
2543 – 2560
2519 – 2560

ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั บีบี แคปปิ ตอล จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั พาราไฮเทค จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซ๊าท์อีสเทิน หลุย
เซี ยน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซ๊าท์อีสเทิน
หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา



ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการ
บริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 8/2004) สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรสาหรับกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (DCP รุ่ นที่ 49/2004)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :
2557 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2549 – 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)
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นางเยาวนุช เดชวิทักษ์
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 46 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : เป็ นบุตรของบุคคลที่ 2
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง : (ต่ อ)
2545 – ปัจจุบนั



ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายชนะชั
ย ชุ ติมาวรพันธ์
 ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Schiller
International University ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน Bentley College รัฐ
แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

2545 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
บริ ษทั มัน่ คงสยามธุรกิจ จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั พาราไฮเท็ค จากัด

ประวัตกิ ารอบรม :



ประกาศนี ยบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 126/2009) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่ นที่ 3

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :
2562 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหชน)
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั บีบี แคปปิ ตอล จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
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นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
อายุ 49 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.048%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : เป็ นบุตรของบุคคลที่ 2
คุณวุฒิทางการศึกษา :






ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง : (ต่ อ)
2543 – ปัจจุบนั

ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิ จ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการมหาวิทยาลัยเทนเนสซี่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

2543 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2555 – 2560

กรรมการบริ หาร
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั เค.เอส.แอล เรี ยลเอสเทต จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั น้ าตาลสะหวันนะเขต จากัด

ประวัตกิ ารอบรม :



ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 37/2005) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงตลาดทุน รุ่ นที่ 21

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :
2543 - ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ ษทั
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั น้ าตาลเกาะกง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซพพลายส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
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นายธนดล สุ จิภญ
ิ โญ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
อายุ 54 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : เป็ นบุตรเขยของบุคคลที่ 2
คุณวุฒิทางการศึกษา :



ปริ ญญาตรี การตลาด (MBA) มหาวิทยาลัยแคลสเตทซานเบอร์นาดิ
โนรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท การตลาดและการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเมอเซ่อ
เมคอนแอทแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประวัตกิ ารอบรม :


ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการ
บริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 76/2008) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :
2556 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
โรงแรมสเปลนดิด แอท เขาใหญ่
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด

นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
อายุ 55 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :


ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารอบรม :


ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการ
บริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 62/2007) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :
2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั

กรรมการ
บริ ษทั มิตรเกษตร อุทยั ธานี จากัด
กรรมการ
บริ ษทั อุทยั ธานี ไอโอ เอเนอยี จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
กรรมการ
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
กรรมการ
บริ ษทั วัฒนกุลอ๊อกซิ เย่น จากัด
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นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
อายุ 52 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :



ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ ด้านการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ ด้านการเงินและการธนาคาร Mercer
University, USA

ประวัตกิ ารอบรม :







ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :

2562 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั

2559 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั

ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการ
บริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 17/2004) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุ่ นที่ 10 (วตท.10)
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 6
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่ นที่ 3
หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครื อข่ายนวัตกรรม รุ่ นที่ 2

2563 – ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง : (ต่ อ)

กรรมการ
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั บางจากไบโอฟูลเอล จากัด
กรรมการ
บริ ษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จากัด
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั มาสเตอร์แอด จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ดีเอดี เอสพีวี จากัด

2555 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั

2547 – ปัจจุบนั

กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เช็งเพรส จากัด
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ชิ นกิจ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ราชาโซลาร์ แมททีเรี ยล จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
กรรมการและกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการและเลขาธิการ
สมาคมการค้าผูผ้ ลิตน้ าตาลและชี วพลังงานไทย
กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ราชาปอร์ ซเลน จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ชนารัตน์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั น้ าตาลสะหวันนะเขต จากัด.
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั น้ าตาล
ในเครื อ
กรรมการ
บริ ษทั พารารวมโชค จากัด
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ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง : (ต่ อ)
2547 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2544 – ปัจจุบนั

2540 – ปัจจุบนั
2539 – ปัจจุบนั

กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั โรงไฟฟ้ าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ้ง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไทยชูการ์มิลเลอร์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เกาะกงแพลนเตชัน่ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล เรี ยลเอสเตท จากัด
กรรมการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการตาม
พ.ร.บ.อ้อยและน้ าตาลปี 2527
กรรมการ
บริ ษทั ราชาเซรามิค จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เอ็มเอ็มพี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
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ดร.สุ ภสร ชโยวรรณ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
อายุ 83 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :




ปริ ญญาตรี สาขากสิ กรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และโภชนาการด้านอาหาร
มหาวิทยาลัยบริ คแฮม ยัง รัฐยูท่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้ นอาหาร รัฐห
ลุยเซียนา มหาวิทยาลัยหลุยเซียนาสะเตต ประเทศสหรัฐอเมริ กา

นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
อายุ 36 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :




ประวัตกิ ารอบรม :




ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการ
บริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 77/2009) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรสาหรับกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (DCP รุ่ นที่ 112/2009)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ปริ ญญาตรี บัญชี บณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาโท สาขาการเงินมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสนั -ไวท์วอ
เตอร์
ปริ ญญาโท สาขาภาวะความเป็ นผูน้ าและพฤติกรรมองค์กร
มหาวิทยาลัยไฟนด์เลย์

ประวัตกิ ารอบรม :




ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการ
บริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 178/2020) สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Orientation Course – CFO Focus on Financial
Reporting รุ่ นที่ 8 สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :

2557 – ปัจจุบนั

2563 – ปัจจุบนั

2552 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

2562 – ปัจจุบนั
2562 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
กรรมการ
สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาลและชี วพลังงานไทย
กรรมการ
บริ ษทั เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดจ้าง
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
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นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
อายุ 64 ปี

นายเอนก คาชุ่ ม
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :



ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิ จสถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศิ
นทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารอบรม :


สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :




ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เนติบณั ฑิต สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภา
ปริ ญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ประวัตกิ ารอบรม :

ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการ
บริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 84/2010) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)



ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ น
กรรมการบริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 85/2010) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :

2553 – ปัจจุบนั

2557 – ปัจจุบนั

2554 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฟิ งเคิลไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
เจ้าของ
สานักงาน อเนก คาชุ่ม ทนายความ
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ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้บริหาร

นางแววตา กุลโชตธาดา
รองผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษทั
อายุ 43 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :



ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัตกิ ารอบรม :


นางสาวสุ ภาพ นิ่มพลับ
ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและบัญชี
อายุ 39 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :


ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :

ประกาศนียบัตรหลักสูตรเลขานุการบริ ษทั รุ่นที่ 71/2016
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

2563 – ปัจจุบนั
2561 – 2562

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง :
2561 – ปัจจุบนั
2558 – 2560
2557 – 2558

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี (อาวุโส)
บริ ษทั ที ซี เจ เอเชี ย จากัด (มหาชน)

2559 – 2560

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การส่ วนงานบัญชี
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
หัวหน้าแผนกบัญชี (อาวุโส)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รำยชื่อกรรมกำร ผู้บริ หำร และผู้มีอำนำจลงนำม
นำยปรี ชำ
อรรถวิภชั น์
นำยประภำส
ชุติมำวรพันธ์
นำยสมชัย
วนำวิทย
นำยชนะชัย
ชุติมำวรพันธ์
นำงเยำวนุช
เดชวิทกั ษ์
ดร.สุภสร
ชโยวรรณ
นำยกมนดนัย
ชินธรรมมิตร์
นำยเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
นำยเอนก
คำชุม่
นำยณรงค์
เจนลำภวัฒนกุล
นำยธนดล
สุจิภิญโญ
นำยชลัช
ชินธรรมมิตร์
นำงแววตำ
กุลโชตธำดำ

บริ ษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
C, ID
D, EC, S
D, CAC, ID
D, ED, S
D, ED, MD, S
D
D
D, AC, ID
D, AC, ID
D, ED, S
D, ED, S
D, ED, S
M

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, EC = ประธานกรรมการบริ หาร, EVC = รองประธานกรรมการบริ หาร,
ED = กรรมการบริ หาร, S = ผูม้ ีอานาจลงนาม, CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC = กรรมการตรวจสอบ,
ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผูจ้ ดั การ, M = ผูบ้ ริ หาร
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ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ของคณะกรรมการ (Broad Skill Matrix)
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้น 12 คน มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีทกั ษะความเป็ นผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์และการตัดสิ นที่
เป็ นอิสระในการกาหนดทิศทางของธุรกิจและการดาเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริ ษทั ฯ โดยมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ฯ ใช้ระบบ Skills Matrix มาใช้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ของกรรมการที่เป็ นประโยชน์
ต่อองค์กร เช่น ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งทักษะด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ ยง ความเป็ น
ผูน้ าที่มีวสิ ยั ทัศน์และความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่ อสาร
Broad Skill Matrix
ลาดับ

รายชื่อ
กฎหมาย

บัญชี/การเงิน/
การธนาคาร/
การตรวจสอบ

วิศวกรรม





1

นายปรีชา

อรรถวิภชั น์

2

นายประภาส

ชุ ติมาวรพันธ์

3

นายสมชัย

วนาวิทย



4

นางเยาวนุช

เดชวิทักษ์



5

นายชนะชัย

ชุ ติมาวรพันธ์

6

นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล

7

นายธนดล

สุ จิภญ
ิ โญ

8

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์



9

นายเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์



10

นายเอนก

คาชุ่ ม

11

นายกมนดนัย

ชินธรรมมิตร์

12

ดร.สุ ภสร

ชโยวรรณ



การตล
าดและ
การ
จัดการ



ภาวะ
ความ
เป็ น
ผู้นา

การกากับ
ดูแลกิจการ
ที่ดี





















































บริหาร
ธุรกิจ



โภชนา
การ
ด้าน
อาหาร

คอมพิวเ
ตอร์
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้ วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
นายปรีชา
นายประภาส
นายสมชัย
นางเยาวนุช
นายชนะชัย
นายณรงค์
นายชลัช
นายธนดล
นายเฉลิมชัย
นายเอนก
ดร.สุ ภสร
นายกมนดนัย

อรรถวิภชั น์
ชุ ติมาวรพันธ์
วนาวิทย
เดชวิทักษ์
ชุ ติมาวรพันธ์
เจนลาภวัฒนกุล
ชินธรรมมิตร์
สุ จิภญ
ิ โญ
ว่องไววิทย์
คาชุ่ ม
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

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

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสื อรับรองบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสื อรับรองบริ ษทั ฯ คือ นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ หรื อ นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ หรื อ
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ หรื อ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรื อ นายธนดล สุจิภิญโญ หรื อ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ จานวนสองในหก
ท่านลงลายมือชื่อร่ วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อกลุม่ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ผมู ้ ีอานาจควบคุม
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
1.บริ ษทั ฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้ ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของ
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2.ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ
หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
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3.ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4.ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของ ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5.ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
6.ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7.ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อ ไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกิน
1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับ
กิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยบริ ษทั เดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการ
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั ฯ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการ
ให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6 คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
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การแต่ งตั้งและพ้นจากตาแหน่ งกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้

การแต่ งตั้งกรรมการบริษัท
1.ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูม้ ีอานาจเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทาหน้าที่คดั เลือกบุคคล
ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ บริ ษทั ฯ และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
1.2 การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นครั้งเดียวเต็มจานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้อง
เลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร โดยในการออกเสี ยงลงคะแนน ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งเป็ น
รายบุคคล หรื อเป็ นคณะบุคคลแต่ละคนที่ถือหุน้ ออกเสี ยงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ คนนั้นมีอยู่
ทั้งหมดตาม(1) โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด มากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
1.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการตามจานวนเท่ากับจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธาน ในที่ประชุมนั้นเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
2.คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการ คนหนึ่งหรื อ
หลายคนเป็ นรองประธานได้ เพือ่ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปั จจุบนั ไม่มีการแต่งตั้ง
รองประธานบริ ษทั )
3.คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4.ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของ
กรรมการที่วา่ งลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
5.ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยูก่ ระทาการในนาม
ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทา
ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่
ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน
6.กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับฟังการบรรยายสรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลที่จาเป็ น และเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการ ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การพ้นจากตาแหน่ ง
1.ครบวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้)
2.นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อตาย หรื อลาออก หรื อขาดคุณสมบัติ หรื อมี
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ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ออก
3.กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั ฯการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั ฯ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั
มีบทบาทและหน้าที่ในการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
ตลอดจนกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพือ่ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ
ที่ได้กาหนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกภาคส่วน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยถูกต้องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ
ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1.มีหน้าที่กาหนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนควบคุม
และกากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกาไรสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
2.มีอานาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสม่าเสมอ
3.มีอานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดาเนินงานสาหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
4.ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสม่าเสมอ และดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส

อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1.อนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สาคัญ เช่น นโยบายกรกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
2.อนุมตั ิหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงเป้ าหมายทางการเงิน แผนงาน
งบประมาณประจาปี

และ

3.อนุมตั ิการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมตั ิของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4.อนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย กรอบวัตถประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิทธิผล
5.อนุมตั ิการทารายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
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6.อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจาปี ของพนักงาน
7.อนุมตั ิการไปดารงตาแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

อานาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้นเพือ่ ดาเนินงานในเรื่ องสาคัญ
การดาเนินงานในเรื่ องสาคัญต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน มีดงั ต่อไปนี้
1.การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
2.การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
3.การทา แก้ไข หรื อการยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
4.การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5.การรวมกิจการกับบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6.การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อปริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
7.การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั ฯ หรื อการออกหุน้ กู้
8.การควบบริ ษทั หรื อเลิกบริ ษทั

อานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการ
เพื่อให้อานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย และการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึง
เพื่อให้บทบาทการเป็ นผูน้ าคณะกรรมการบริ ษทั และการกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงได้
กาหนดให้ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริ ษทั มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนการ
กาหนดระเบียบวาระการประชุม ร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
3.สนับสนุนและส่งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอานาจหน้าที่
รับผิดชอบ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ความ

4.ดูแล ติดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5.ลงคะแนนเสี ยงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในกรณีที่คะแนนเสี ยงทั้งสองฝ่ ายเท่ากัน
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คณะกรรมการชุ ดย่ อย
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง
การดาเนินงานที่สาคัญเป็ นการเฉพาะเรื่ องให้เป็ นไปอย่างรอบคอบและมีประสิ ทธิภาพ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดงั ต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1

นายประภาส

ชุ ติมาวรพันธ์

ประธานกรรมการบริหาร

2

นางเยาวนุช

เดชวิทักษ์

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่

3

นายชนะชัย

ชุ ติมาวรพันธ์

รองประธานกรรมการบริหาร

4

นายธนดล

สุ จิภญ
ิ โญ

กรรมการบริหาร

5

นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการบริหาร

6

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1.ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
2.พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ กาหนดแผนการเงินงบประมาณการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของ
คณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
3.พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและ
อนุมตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงและเพิม่ เติมงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั และให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4.มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สินวัตถุ ดิบ
เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงานฯลฯ ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการ ไม่เกิน 10,000,000 (สิ บล้าน) บาท และอนุมตั ิวงเงินสาหรับ
การจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สาหรับแต่ละรายการ ไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิ บล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการรับทราบ
5.อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ
ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6.มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ มื เงินการจัดหาวงเงินสิ นเชื่อหรื อการออกตราสารหนี้
ประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ

รวมถึงการให้หลักประกัน
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การค้ า

7.เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้านการปฏิบตั ิการ
อื่นๆ
8.กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกาหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
9.ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ได้รับ
มอบอานาจ หรื ออานาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
10.ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อานาจของคณะกรรมการบริ หาร จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรื อรายการใดที่ คณะกรรมการ
บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ โดยต้องมีคุณสมบัติ
ความเป็ นกรรมการอิสระตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.สอบทานให้บริ ษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
ภายนอก และผูบ้ ริ หารที่ รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผูส้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
2.สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณา
ความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว โดยคานึ งถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั
และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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5.พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
6.จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7.ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8.มีอานาจในการดาเนิ นการตรวจสอบและสอบสวนตามที่ จาเป็ นในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็ น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสาเร็ จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1

นายสมชัย

วนาวิทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นายเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์

กรรมการตรวจสอบ

3

นายเอนก

คาชุ่ ม

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางแววตา กุลโชตธาดา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

โดยมีบุคคลลาดับที่ 1 นายสมชัย วนาวิทย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ด้านบัญชี และ
การเงิน เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ สอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิน
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คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบท่านหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
2.เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.เป็ นผูท้ ี่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ และแสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเป็ น
อิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4.มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ตอ้ งมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยหนึ่งคนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

อานาจและหน้ าทีต่ ามกฎบัตร
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และสอบทานประสิ ทธิผล และความเพียงพอของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ฯ
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปกฎหมายและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพือ่ ทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เสนอเลิกจ้าง เสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ บอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบบัญชีและสานักตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์
และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ าซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
7. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณ และอัตรากาลังของสานัก
ตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผูจ้ ดั การตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของสานักตรวจสอบภายใน
9. สอบทานความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี่ ยง
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
11. มีอานาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
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12. หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดา เนิน
งานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่
12.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.2 การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
12.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่มีเหตุอนั ควร
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมายดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
13. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็ น
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. สรรหาผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาใน
กรณี ที่ตาแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในกรณี ที่เห็นสมควรให้มี
การเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นประจาทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4. กาหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯให้
สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตาม
นโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ แต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเดิมให้นาเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาเพื่อนาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5.
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1

นายเอนก

คาชุ่ ม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2

ดร.สุ ภสร

ชโยวรรณ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

3

นายกมนดนัย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คือนางแววตา กุลโชตธาดา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้กาหนดวงเงินรวมสูงสุดสาหรับค่าตอบแทนและโบนัส
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร ในปี 2563 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2563 ได้รับการอนุมตั ิ จานวน
15,044,250 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ดังนี้
อัตราค่ าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่ อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
ค่าเบีย้ ประชุม
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2563

ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2562
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
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เงินโบนัสกรรมการ
เงินโบนัสกรรมการขึ้นกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
มีมติให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรเงินโบนัสแก่กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

โบนัส

รวม

1

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

ประธานกรรมการบริ ษทั

420,000

262,500

682,500

2

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริ หาร

300,000

187,500

487,500

3

นายสมชัย วนาวิทย

กรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

300,000

262,500

682,500

4

นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

300,000

187,500

487,500

5

คุณชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

300,000

187,500

487,500

6

ดร.สุภสร ชโยวรรณ

กรรมการ

300,000

187,500

492,500

7

นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

146,667

97,331

243,998

8

นายเอนก คาชุ่ม

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

300,000

60,000

225,500

590,000

9

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

300,000

60,000

225,500

585,000

10

นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการ กรรมการบริ หาร

300,000

187,500

487,500

11

นายธนดล สุจิภิญโญ

กรรมการ กรรมการบริ หาร

300,000

187,500

487,500

12

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

กรรมการ กรรมการบริ หาร

300,000

187,500

487,500

13

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

120,000

รวม

3,686,667

120,000

10,000

10,000

120,000
240,000

20,000

2,384,831

6,331,498

หมายเหตุ : นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ ปฏิบตั ิงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 พ.ค. 2563
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ ปฏิบตั ิงานระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – ปัจจุบนั
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(2) ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ : ไม่มี
(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ปี 2563
ค่าตอบแทน

จานวนกรรมการ
บริหารและ
ผู้บริหาร (ราย)

ปี 2562

จานวนเงิน (บาท)

จานวนกรรมการ
บริหารและผู้บริหาร
(ราย)

จานวนเงิน (บาท)

เงินเดือนรวม

12

18,639,228

12

19,203,421

ค่าโทรศัพท์ และค่าเสื่ อมรถยนต์

12

42,933

12

48,600

โบนัสรวม

12

11,528,077

12

10,527,350

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

12

44,622

12

181,162

ผลประโยชน์ พนักงาน

12

11,241

12

354,318

12

30,266,101

12

30,314,851

รวม

หมายเหตุ : “ผูบ้ ริ หาร” ในที่น้ ี หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สี่ รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริ หารรายที่สี่ทุกราย ตามนิยามในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา มีผชู ้ ่ 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 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 2 และเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

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

:
:
:
:

มีรถประจาตาแหน่ง พนักงานขับรถ และค่าน้ ามันรถ
มีรถประจาตาแหน่งและค่าน้ ามันรถ
มีรถประจาตาแหน่งและค่าน้ ามันรถ
มีรถประจาตาแหน่งและค่าน้ ามันรถ
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บุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2562 และปี 2563 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานโดยไม่นบั รวมกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารสี่ รายแรก ต่อจาก
กรรมการผูจ้ ดั การลงมา สามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงาน ดังนี้
ลาดับ

สายงาน

ณ 31 ธ.ค. 2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

1

ผลิตและซ่ อมบารุ ง

52

53

2

QA และ R&D

13

13

3

สานักงาน

10

9

4

บัญชี

10

7

5

การเงิน

5

5

6

ขายและการตลาด

11

10

7

คลังสินค้า

22

21

8

สานักเลขานุการ

5

7

128

125

ปี 2563

ปี 2562

รวม

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ
ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน

29,107,788

28,189,046

โบนัส

15,177,283

15,189,603

ค่ าล่ วงเวลา

3,796,460

3,738,045

สวัสดิการ

281,089

183,272

2,624,576

1,997,825

50,987,196

49,297,791

เงินสมทบกองทุนและอืน่ ๆ
รวม

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัดซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ตาม
รายละเอียดดังนี้
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี เป็ นเงินจานวน 750,000 บาท
ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นเงินจานวน 60,000 บาท
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 810,000 บาท (ปรับขึ้นจากปี 2562 40,000 บาท คิดเป็ น 5.19%)
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ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัดซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ตาม
รายละเอียดดังนี้
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี เป็ นเงินจานวน 710,000 บาท
ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นเงินจานวน 60,000 บาท
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2562 ทั้งสิ้น 770,000 บาท

เลขานุการบริษัท
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่เลขานุการบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4)พ.ศ.
2551 และตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดรวมทั้งปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั คือ นางแววตา กุลโชตธาดา ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
และมีผลตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
เลขำนุกำรบริ ษัท : บริ ษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
90/9 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ ำสมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
โทรศัพท์ :
02-017-9999 ต่อ 200
แฟ็ กซ์ :
02-017-9999
เว็บไซต์ :
www.tmill.co.th
อีเมล์ :
cfo@tmill.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดให้ เลขำนุกำรบริ ษัท มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับด้ ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ในกำรสื่อสำร
และ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลำ ให้ กบั นักลงทุน นักวิเครำะห์ สื่อมวลชน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอื่นๆ
อย่ำง
เท่ำเทียมและเป็ นธรรม ผ่ำนสื่อด้ ำนต่ำงๆ เช่น เอกสำรเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กำรจัดประชุมและแถลงข่ำวต่ำงๆ รวมถึง
กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็ปไซต์ อีเมล์ เป็ นต้ น
นักลงทุนสัมพันธ์ : บริ ษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
90/9 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ ำสมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
โทรศัพท์ :
แฟ็ กซ์ :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :

02-017-9999 ต่อ 200
02-017-9999
www.tmill.co.th
cfo@tmill.co.th
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รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแต่ละชุดในปี 2563 ดังนี้ คณะกรรมการบริ ษทั
แบบ
ทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างปี ที่ผา่ นมา
และเพื่อให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น ตลอดจนเพื่อช่วยในการสร้างและปรับปรุ งความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์ม
จากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีหวั ข้อการประเมินผล
อาทิเช่น
โครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายของกรรมการ การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยการพัฒนาความรู ้กรรมการ
การเตรี ยมตัวก่อนเข้าประชุม ความเหมาะสมของการประชุม การทาหน้าที่ของประธานที่ประชุม ผลการดาเนินงาน นโยบาย การ
บริ หารจัดการ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การทา
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย การทาหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ เป็ นต้น

ตารางแสดงข้ อมูลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ ละชุ ดในปี 2563 มีดังนี้
คณะกรรมการชุ ดย่ อยแบบรายคณะ / รายบุคคล
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั
บริหาร
ตรวจสอบ

ลาดับ รายชื่อ

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการ
(CEO)

1

นายปรีชา

อรรถวิภัชน์



-

-

-

-

2

นายประภาส

ชุติมาวรพันธ์





-

-

-

3

นายสมชัย

วนาวิทย



-



-

-

4

นางเยาวนุช

เดชวิทักษ์





-

-



5

นายชนะชัย

ชุติมาวรพันธ์





-

-

-

6

นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล





-

-

-

7

นายธนดล

สุ จิภิญโญ





-

-

-

8

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์





-

-

-

9

นายเฉลิมชัย

ว่ องไววิทย์



-



-

-

10

นายเอนก

คาชุ่ม



-





-

11

นายกมนดนัย

ชินธรรมมิตร์



-

-



-

12

ดร.สุ ภสร

ชโยวรรณ



-

-



-
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หัวข้ อการประเมิน

คะแนน

โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

97.44%

บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

95.83%

การประชุ มคณะกรรมการ

97.69%

การทาหน้ าที่ของกรรมการ

97.03%

ความสัมพันธ์ กบั ฝ่ ายจัดการ

98.33%

การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

97.57%

ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ประจาปี 2563 คะแนนเฉลี่ย 97.31% (ปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ย
93.36%)

การประเมินคณะกรรมการชุ ดย่ อยแบบรายคณะ และชุ ดย่ อยรายบุคคล มี 3 คณะ ดังนี้
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หัวข้ อการประเมิน

คะแนน

โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

97.92%

การประชุ มของคณะกรรมการชุ ดย่ อย

98.26%

บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

95.36%

ผลการประเมินคณะกรรมการชุ ดย่ อยแบบรายคณะ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประจาปี 2563 คะแนนเฉลี่ย 97.18% (ปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ย
93.72%)
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หัวข้ อการประเมิน

คะแนน

โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุ มของคณะกรรมการ
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

97.92%
96.87%
97.50%

ผลการประเมินคณะกรรมการชุ ดย่ อยแบบรายบุลลค
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั ชุดย่อยรายบุลคล ประจาปี 2563 คะแนนเฉลี่ย 97.43% (ปี 2562 มี
คะแนนเฉลี่ย 92.88%)

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ
เมื่อคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน ได้คดั เลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อกรมการ
ชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดและตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1.พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั มีองค์ประกอบตามที่กาหนด โดยจัดทาเป็ น Board
Skills Matrix ซึ่งช่วยทาให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
2.พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชานาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix) ความรู ้
ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านปัจจัยสนับสนุนความยัง่ ยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่
3.ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เช่น พ.ร.บ.บริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4.พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระให้พิจารณาผล
การปฏิบตั ิงานในช่วงที่ดารงตาแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดารงตาแหน่ง ให้เหมาะสม
กับลักษณะหรื อสภาพธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งไม่เกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน
5.กรณี การเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ที่สานัก ก.ล.ต. กาหนด และหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาความจาเป็ นในการสรรหากรรมการอิสระเพิม่ เติม กรณี ที่ปรากฏ
ว่ามีกรรมการอิสระปั จจุบนั ขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั
กาหนด
6.พิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
จะต้องมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
7.ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี
ที่จะมารับตาแหน่งกรรมการบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั้ง
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8.เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ขา้ งต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนาเสนอผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิแต่งตั้งได้ในกรณี เป็ นการแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อทดแทนตาแหน่งที่วา่ ง หรื อมีกรรมการลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและพระราชบัญญัติมหาชนจากัด
9.สาหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู ้ความสามารถที่เหมาะสม
องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดารงตาแหน่ง อาทิ Board Skills Matrix คุณสมบัติความเป็ นอิสระของ
กรรมการ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ

การสรรหาผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เป็ นกรรมการบริ ษทั และเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถที่เหมาะสม จะดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ โดย
จะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจได้เป็ นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผูน้ าและประพฤติตนตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ส่วนการสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ ต้องได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั และการปรับ
โครงสร้างองค์กรที่มีนยั สาคัญ ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เช่นกัน

แผนสื บทอดตาแหน่ งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั
กากับดูแลให้มีการจัดทาแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา
รับผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หารที่สาคัญทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เตรี ยมการสร้างแผนการฝึ กอบรมทักษะและความรู ้เพิม่ เติม
วางแผนพัฒนาสายอาชีพ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนการสื บทอดตาแหน่งสาหรับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสูง และผูบ้ ริ หาร
ระดับกลาง เพื่อสร้างผูส้ ื บทอดตาแหน่งงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทนั กับทุกสถานการณ์ ทั้งในงานวิชาการ
การบริ หารจัดการ และภาวะผูน้ า

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริ ษทั ฯ มีแผนงานการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ
ได้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การที่มีความเป็ นมืออาชีพ และบริ หารได้โดยเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อรายอื่นโดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูส้ รรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก
โดยผ่านหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคัดเลือกที่กาหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีบทบาทและหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการบริ ษทั ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็ นบุคคลที่ไม่มีประวัติตอ้ งคา
พิพากษาถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์
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กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็ นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาปั จจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เพื่อให้คณะกรรมการมี
ความหลากหลาย เช่น ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเสนอชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสูงซึ่งเป็ นบุคลากรที่มีความรู ้
ประสบการณ์ มีความสามารถในการบริ หารจัดการงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตั้ง
บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสูง
การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาหนดไว้โดยในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจาก
ตาแหน่งอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับจานวน 1 ใน 3
โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออกส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งได้อีก บริ ษทั ฯ จะ
จัดให้มีการเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจาปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบทัว่ กันโดยแต่งตั้ง
กรรมการผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดสรรบุคคล ผูม้ ีคุณวุฒิ
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา โดยมีขอ้ บังคับไว้วา่ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยใช้เสี ยงข้างมากตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดงั นี้
1.คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้กรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2.บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็ นมืออาชีพมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และต้องมีจานวนกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
3.การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่ งใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคลนั้นโดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4.ต้องเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจาปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบทัว่ กัน
5.มีเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั ิหน้าที่ใน
การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
6.มีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารออกจากกันโดยชัดเจน
7.ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้แต่
จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
8.ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามสาหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตาแหน่ง
ในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯ นั้นให้ใช้วธิ ีการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ น
ตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
9.นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้พน้ จากตาแหน่ง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
10.ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริ ษทั อาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ น
ตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่
11.ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งยังคงอยูร่ ักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนิน
กิจการของบริ ษทั ฯ
ต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ที่
คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามคาสัง่ ศาลคณะกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั พ้นจากตาแหน่ง โดยส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสามวัน
ติดต่อกัน
12.ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตาแหน่งใหม่ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ภาพรวมของธุรกิจ
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงแนวทางการปฏิบตั ิ
สาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งมอบเอกสารที่สาคัญให้กบั
กรรมการใหม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ พระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สรุ ปหลัก
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เกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการใหม่ตอ้ งผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director’s Accreditation Program
(DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสู ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงเข้าร่ วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยูเ่ สมอ ทั้งหลักสูตรที่จดั โดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั ฯ และหลักสูตรที่
จัดโดยหน่วยงานกากับดูแลของรัฐ หรื อองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริ ษทั ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ณ
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้กรรมการบริ ษทั จดทะเบียนต้องผ่านการอบรม อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification
Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)

ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุ มกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ดย่ อยในปี 2563
ลาดับ

รายชื่อ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา
บริหาร
ตรวจสอบ
บริษัท
และพิจารณา
ค่ าตอบแทน

การประชุ ม
โดยไม่ มี
ฝ่ ายจัดการ

การประชุ ม
สามัญผู้ถือ
หุ้น
ประจาปี

1

นายปรี ชา

อรรถวิภชั น์

11/11

-

-

-

1/1

1/1

2

นายประภาส

ชุติมาวรพันธ์

11/11

12/12

-

-

1/1

1/1

3

นายสมชัย

วนาวิทย

11/11

-

4/4

-

1/1

1/1

4

นายชนะชัย

ชุติมาวรพันธ์

11/11

12/12

-

-

1/1

1/1

5

นางเยาวนุช

เดชวิทกั ษ์

10/11

12/12

-

-

1/1

1/1

นายณรงค์

เจนลาภวัฒ
นกุล

11/11

12/12

-

-

1/1

1/1

7

นายธนดล

สุ จิภิญโญ

10/11

8/12

-

1/1

1/1

8

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

11/11

7/12

-

-

1/1

1/1

9

นายเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์

11/11

-

4/4

-

1/1

1/1

10

นายเอนก

คาชุ่ม

10/11

-

4/4

2/2

1/1

1/1

11

นายกมนดนัย

ชินธรรมมิตร์

6/6

-

-

-

1/1

-

12

ดร.สุ ภสร

ชโยวรรณ

11/11

-

-

2/2

1/1

1/1

6

หมายเหตุ : นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ ปฏิบตั ิงานระหว่างวันที่ 21 ส.ค. 2551 – 10 พ.ค. 2563
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ ปฏิบตั ิงานระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2563 – ปัจจุบนั
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การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้คคู่ า้ พันธมิตร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตระหนักและให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ โดยการสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนดูแลป้ องกันการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในองค์กร หรื อเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกภาคี
เครื อข่ายและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง การสร้างเครื อข่ายด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
และสนับสนุนกลุ่มธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในการเข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) โดยให้ความรู ้แก่
กลุ่มลูกค้า และผูร้ ับเหมา และเป็ นสื่ อกลางในการประสานงานกับกลุ่มคู่คา้ ที่แสดงเจตนารมณ์ในการเป็ นสมาชิกแนวร่ วม
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองให้เป็ นสมาชิกแนวร่ วมโครงการแนวร่ วมของภาคเอกชนไหยในการ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งถือว่าเป็ นผลงานแห่งความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง่ และบริ ษทั ฯ ยังคงมีการ
สื่ อสารและปลูกฝังจิตสานึกการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ในรอบปี 2563 บริ ษทั ฯยังคงให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยการสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนดูแล
ป้ องกันการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในองค์กรอยูต่ ลอดมา
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ

ไม่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนด้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่

พนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

หรื อการกระทาที่เข้าข่ายประพฤติไปในทางมิชอบของ

และปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ในการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Coruption) อยูเ่ สมอ
**ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ( www.tmill.co.th )
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบาย No Gift Policy งดรับ และให้ของขวัญ การเลี้ยงหรื อประโยชน์
อื่นใด โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ถูกต้องเปิ ดเผย และสุจริ ต ตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ได้เชิญชวนให้ พันธมิตรทางการค้า ลูกค้า บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และบริ ษทั ทัว่ ไปเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่าย
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)
**ประกาศเชิ ญชวนให้ พันธมิตรทางการค้าเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่าย โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 (www.tmill.co.th)

การแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด โดยได้ดาเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้อง เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย และให้ความสาคัญในเรื่ องความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ จึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถรายงาน หรื อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่างๆ เช่น การทาธุรกรรม การเงิน การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด การปฏิบตั ิตามข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางพิเศษที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั พนักงาน หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล ว่าการรายงานหรื อให้ขอ้ มูลนั้นจะไม่ทาให้ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้
ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสี ยหาย บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดกลไกสาหรับคุม้ ครอง และบรรเทาความเดือดร้อนเสี ยหายให้กบั
ผูท้ ี่ได้
รายงาน หรื อให้ขอ้ มูลที่ถูกกระทาโดยไม่เป็ นธรรม เช่น ถูกกลัน่ แกล้ง หรื อถูกข่มขู่
กลไกข้างต้นนี้ บริ ษทั ฯ เรี ยกว่า นโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และจรรยาบรรณบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่ากลไกที่กาหนดไว้น้ ีจะเป็ นประโยชน์อย่างมากกับบริ ษทั ฯ หากมีการนาไปใช้อย่างจริ งจัง ดังนั้นขอให้ทุกคน
ทาความเข้าใจ และศึกษาในรายละเอียดพร้อมกับนาไปปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
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ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงานและ / หรื อผูท้ ี่พบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั หรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ
2. พนักงานที่ถูกกลัน่ แกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรื อถูกเลือกปฏิบตั ิดว้ ย
วิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรี ยนให้ขอ้ มูล หรื อจะให้ขอ้ มูลช่วยเหลือในขั้นตอน
การสื บสวนสอบสวน หรื อรวบรวมข้อเท็จจริ งให้แก่ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยน รวมไปถึงการฟ้ องร้องดาเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ถอ้ ยคา หรื อ
การให้ความร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ

ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรี ยน หรือคาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
- พนักงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน สามารถยืน่ ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตามช่องทางที่บริ ษทั ฯกาหนด โดยระบุ
รายละเอียดของเรื่ องที่แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการทุจริ ต พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้
- บริ ษทั ฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยนเข้าถึงได้อย่างมัน่ ใจเมื่อพนักงานหรื อ
ผูร้ ้องเรี ยน
ต้องการแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเรื่ องการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
และการให้คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่ องการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ ดังนี้ (1) กล่องรับแสดงความคิดเห็น (2) Email : vanavit@yahoo.com
(3) จดหมาย โดยระบุชื่อและส่งมายังตามที่อยูต่ ่อไปนี้
คุณสมชัย วนาวิทย (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
(4) กรณี เร่ งด่วน สามารถโทร 02-017-9999 # 200, 611
เพื่อขอติดต่อคณะกรรมการบริ ษทั

90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ-สกุล ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริ ง หรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า
มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริ ษทั ฯ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ การร้องเรี ยนจะถือว่าเป็ นความลับที่สุด และผูร้ ้องเรี ยนสามารถร้องเรี ยนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จาเป็ นต้อง
เปิ ดเผยตัวตนผูร้ ้องเรี ยน กรณี ผรู ้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเองจะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถแจ้งผลการดาเนินการหรื อรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่
ร้องเรี ยนให้ทราบได้

การปกป้องคุ้มครองผู้ทแี่ จ้ งข้ อมูลหรือให้ เบาะแส
1. บริ ษทั ฯ ให้การคุม้ ครองสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต โดยจะปกปิ ดชื่อ-สกุล ที่อยู่ หรื อข้อมูลใดๆ
ไว้เป็ นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามคาสัง่ โดยชอบด้วย
กฎหมาย ตามคาสัง่ ศาล หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานราชการ
2. ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทาให้เกิดความเสี ยหายกับตนเอง แต่ตอ้ งระบุ
รายละเอียดข้อเท็จจริ ง
หรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
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กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองก็จะทา
ให้ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยนสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ ถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของ
ผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผรู ้ ับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู ้ไว้ใน ชั้นความลับ
สู งสุ ด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการกระทาผิดวินยั
4. กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือนร้อนเสี ยหาย ผูร้ ้องเรี ยนสามารถร้องขอให้บริ ษทั
ฯ กาหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษทั ฯ อาจกาหนดมาตรการคุม้ ครองโดย ผูร้ ้องเรี ยนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่า
เป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี ยหายหรื อความไม่ปลอดภัย
5. พนักงานที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
บุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรี ยน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรี ยนหรื อเบาะแสเกี่ยวกับกับทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อ
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้ องร้อง
ดาเนินคดี เป็ นพยานให้ถอ้ ยคา หรื อให้ความ
ร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ ถือเป็ นการกระทาความผิดวินยั ที่ตอ้ งได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้
หากการกระทานั้นถือเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมาย
6. ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยวิธีการหรื อกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
7. ผูใ้ ดที่กระทาการตอบโต้หรื อคุมคามผูใ้ ห้เบาะแสจะถูกดาเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
8. การดาเนินงานตามแนวทาง ISO 22000:2005 บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ สามารถสรุ ปการดาเนินงานที่สาคัญในปี 2561 ตามแนวทางของ ISO
22000:2005 และตามกรอบแนวทางการนาเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Guidelines for Social Responsibility) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ฯ ดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ ต่อการดาเนินธุรกิจให้มีความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนด้วยการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนาไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีประกาศและสื่ อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ (www.tmill.co.th)
กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับของบริ ษทั ฯ
จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่
กาหนด ฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู ้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการอย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง สร้างให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั ิงาน และให้มีการทบทวนทุกปี
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เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังมีรายละเอียดในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี /จรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริ ษทั
3. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ฯ มีการดาเนินงานอย่างจริ งจัง ดังมีรายละเอียดในเรื่ องการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคารพและสนับสนุนการปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล UN Global Compact (UNGC)ในการไม่
เลือกปฏิบตั ิดว้ ยสาเหตุอนั เนื่องมาจากความเหมือนหรื อความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึง
เคารพสิ ทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล และคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ยึดตามหลักสากล UN Global Compact (UNGC) โดยจัดให้มีกระบวนการ
ทางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางานอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะของพนักงานอย่าง
สม่าเสมอตามโครงการวางแผนพัฒนารายบุคคล มีการใช้ระบบการประเมินผลที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม และมีการดูแลปรับปรุ ง
ในเรื่ องสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม รวมถึงการประเมินผลการมีส่วนร่ วมและความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรเพื่อ
การพัฒนาต่อไป
6. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั ฯ ได้วางแผนกลยุทธ์บริ หารจัดการช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยคานึงถึง
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และให้ความสาคัญในด้านความพึงพอใจของลูกค้า
โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้อยูใ่ นระดับสูงสุด อีกทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่สาคัญให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
การบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง ในการทาหน้าที่พิจารณาและนาเสนอนโยบาย แผนงาน และผล
การดาเนินงานด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทั้งปัจจัยภายนอก
และภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญและทันต่อสถานการณ์ เช่น ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความ
เสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ ความเสี่ ยงจาก
การบริ หารจัดการลูกหนี้ ความเสี่ ยงจากการบริ หารจัดการทรัพย์สิน ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงปั จจัยด้านต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อกาหนด
มาตรการและแผนงานในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการลดความเสี่ ยง การดูแลติดตามความเสี่ ยง ตลอดจนการมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานความเสี่ ยงนั้นอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ ในอนาคตและ
เพื่อความเสี่ ยงนั้นๆ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
บริ ษทั ฯ มีการจัดการการบริ หารเชิงกลยุทธ์ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริ หารความเสี่ ยงรวมถึงการควบคุมภายในที่ดี
ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินธุ รกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบการควบคุมภายใน
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ที่ดี ถือเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการไปสู่เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ยึดแนวทางตามแนวปฏิบตั ิการควบคุมภายในของ The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งได้มีการปรับปรุ งใหม่ ในปี 2562 มาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินงานการบริ หาร สรุ ปได้ดงั นี้

การควบคุมภายในองค์ กร
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการได้กาหนดจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายจัดการและ
พนักงานยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด ซึ่งสูง
กว่าที่กฎหมายกาหนด
ทาให้มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการในการประเมินผลและตัดสิ นใจในระบบการควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ กาหนดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและมีการ
แบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อพนักงานซึ่งถือเป็ นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร โดยบริ ษทั ฯ ได้
มีการส่งเสริ มเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการกาหนดให้มีระบบการกากับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยให้มีหน่วยงานที่
กากับดูแลและรับผิดชอบอย่างชัดเจน

การประเมินความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การกาหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ ยงทั้งใน
ระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ตลอดจนให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรื อมีแนวโน้มที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตหรื อการกระทาที่ไม่เหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนสาหรับการปฏิบตั ิงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีเกณฑ์การสารวจและวิเคราะห์ความเสี่ ยงในระยะเวลา 2 ปี /ครั้ง
ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงขอรายงานความคืบหน้าในแต่ละโครงการที่ยงั อยูใ่ นความเสี่ ยง และแก้ไขความเสี่ ยงเรี ยบร้อยแล้วในปี 2556 รวมทั้ง
บริ ษทั ฯ ได้มีการทาแผนควบคุมความเสี่ ยงสูง ไว้ในแผนควบคุมความเสี่ ยง ประจาปี 2563 โดยผ่านที่ประชุมคณะทางานบริ หารความ
เสี่ ยง / ที่ประชุมเจ้าหน้าที่บริ หารของฝ่ ายจัดการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ในการสารวจและ
วิเคราะห์ความเสี่ ยง

การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในสาหรับการปฏิบตั ิงานเพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งรวมถึงการควบคุมเชิงป้ องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศในแต่ละระดับการให้
อานาจในการปฏิบตั ิงานและรายการค้าอย่างเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพของทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
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บริ ษทั ฯ มีการกาหนดแผนนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Plan) ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ จะสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั
มีการกาหนดนโยบายในการควบคุมดูแลระบบการบริ หารจัดการอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนผ่านคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ าย และได้มีการกาหนดอานาจการอนุมตั ิ เพื่อให้การบริ หารจัดการด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ สามารถดาเนินงานได้
อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ได้นาระบบสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลามาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมทั้งให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมประกอบในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระบบ
และสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
บริ ษทั ฯ มีช่องทางสื่ อสารเรื่ องต่างๆ จากฝ่ ายจัดการไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์และกระดานประกาศ
ส่วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู ้ระหว่างพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีเว็บไซต์ในส่วนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับนัก
ลงทุนและมีช่องทางการติดต่อสื่อสารของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

ระบบการติดตาม
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในอิสระของบริ ษทั ฯ และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิงานตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการตามแนวทางที่
กาหนดและมีประสิ ทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนด ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี ต้องนาเสนอและผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผล
การประเมินความเสี่ ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดแนวการตรวจสอบตามแนวปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยมีการรายงานข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ พร้อมความ
คืบหน้าในการแก้ไขของธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
บริ ษทั ฯ มีฝ่ายกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลและสอบทานการดาเนินงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการดาเนินงานเป็ นไปตามคู่มือการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่างๆ โดยให้รายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุ ปได้วา่
บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพที่
เพียงพอและเหมาะสม
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นโยบายรายการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ฯ ยึดถือนโยบายที่จะดาเนินการในรายการระหว่างกัน เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทวั่ ไป และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของ
ราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ
- คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูล การทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ตามมาตรฐานการบัญชีกาหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี
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การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็ นการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ
สาหรับขั้นตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนินการให้เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทัว่ ไป อ้างอิงกับราคา
ตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็ นรายการที่มิใช่การค้าตามปกติธุรกิจหรื อมิได้เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความ
ขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อ
ทราบต่อไป โดยการทาธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมเพื่อสอบทาน ให้ความเห็นถึงความจาเป็ น
ความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการทารายการระหว่างกันที่เป็ นการดาเนินการ
ค้าตามปกติธุรกิจหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารระดับสูง
สามารถอนุมตั ิรายการได้ในขอบเขตการอนุมตั ิที่กาหนดไว้ และในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษจะ
ถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้การทารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่ องการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของ
บริ ษทั ฯ
สาหรับการเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริ ษทั ฯ มีข้ นั ตอนในการอนุมตั ิการทาธุรกรรมเป็ นไปตาม
มาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนินการให้เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทัว่ ไป อ้างอิงกับราคาตลาดและ
เงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั
รายละเอียดของรายการระหว่ างกัน
โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระเข้า
ร่ วมประชุมเพื่อสอบทานรายการระหว่างกันสาหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ให้
ความเห็นว่าการทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็ นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไป
ตามการประกอบธุรกิจทัว่ ไป
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ความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่ างกัน
โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่ วมประชุมได้ให้
ความเห็นว่าการทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันเป็ นไปตาม
ราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามการประกอบธุรกิจทัว่ ไป

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
เพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหาจากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั กับ
บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มิใช่การค้าตามปกติธุรกิจหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปจะต้องมีการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิทุกครั้ง โดยกรรมการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรื อมี
ส่วนได้เสี ยในการทารายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ โดยการทาธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
ฯ ทั้งนี้ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมเพือ่ ออกความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่
กรณี ที่เป็ นการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นรายการที่เป็ นการดาเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรื อ
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารระดับสูงสามารถอนุมตั ิรายการได้ในขอบเขตการอนุมตั ิที่กาหนดไว้ ทั้งนี้การทารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่ องการเข้าทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรื อการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด

นโยบายหรือแนวโน้ มในการทารายการระหว่างกัน
การเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริ ษทั ฯ มีข้ นั ตอนในการอนุมตั ิการทาธุรกรรมเป็ นไปตามมาตรการที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนินการให้เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้า
ทัว่ ไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการ
อิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความจาเป็ น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ ด้วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/
หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มา
หรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มี
ความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ

TMILL | รายงานประจาปี 56-1 (แบบ 56-1 One Report) 186

สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประจาปี 2563
แนวคิดและวัตถุประสงค์
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เป็ นเครื่ องมือสาหรับการบริ หารการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตัดสิ นได้วา่ ระบบการควบคุมภายในได้รับการออกแบบอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอหรื อไม่ ควรปรับปรุ งแก้ไขในจุดใดอย่างไร
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่มีประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้
โดย
ระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ น
อย่างดี ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่จะต้องดาเนินการให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
เพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถ
ป้ องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

การนาไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมินนี้เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อยทุกปี
และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมี นัยสาคัญ การประเมินดังกล่าว
ควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจ
ตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้

องค์ ประกอบระบบการควบคุมภายใน 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 มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
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รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
1. รายชื่อบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องและลักษณะความสัมพันธ์
บริษัททีม่ รี ายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน) (“TSTE”)

บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
(“TSA”)
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน
จากัด (“TSO”)

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
ประกอบธุรกิจให้ขน

ลักษณะความสัมพันธ์

- TSTE เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุน้ บริ ษทั ฯ ทางตรง
98.82% ก่อนการกระจายหุน้ จากนั้นได้ลดสัดส่วนการถือหุน้ ลง
ถ่ายสิ นค้า ให้เช่า
เหลือ 69.34% หลังการกระจายหุน้ เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 และ
คลังสิ นค้า และบริ การ
ลดสัดส่วนเหลือ 68.857% หลังการเพิ่มทุนชาระแล้วจากการใช้
ท่าเทียบเรื อ
สิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
สามัญของบริ ษทั ฯ ในปี 2559-2561
- TSTE และ TMILL มีกรรมการร่ วมกัน 8 ท่าน โดยกรรมการทุก
ท่านของบริ ษทั ฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และ ดร.สุภสร
ชโยวรรณ ต่างเป็ นกรรมการของ TSTE ด้วย
ประกอบธุรกิจให้เช่า เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี
กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ ยกเว้น
อสังหาริ มทรัพย์
กรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSA ด้วย
ประกอบธุรกิจโรงงาน เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี
กลัน่ น้ ามันปาล์ม

กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ ยกเว้น
กรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSO ด้วย

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
จากัด (“TSTL”)

ประกอบธุรกิจโรงงาน เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี
ทอกระสอบ ขนส่ง

กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ ยกเว้น

สิ นค้า และบริ การ

กรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSTL ด้วย

รักษาความปลอดภัย
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
(“TS”)

ประกอบธุรกิจ
คลังสิ นค้า

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี
กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ ยกเว้น
กรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TS ด้วย
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(หน่วย : ล้านบาท)

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

TSTE

ผู้เช่ า

บริ ษทั ฯ

ม.ค.-

ม.ค.-

ความจาเป็ นและความสมเหตุ

ธ.ค.

ธ.ค.

สมผลของรายการ

ปี 2562

ปี 2563

-ค่าเสื่ อมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดิน

-

3.8

ความจาเป็ นของการทารายการ

-ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าที่ดิน

-

2.5

บริ ษทั ฯ ทาการเช่าที่ดิน

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

บริ ษทั ฯเช่าที่ดินเนื้ อที่ 7,013 ตารางเมตรจาก
TSTE เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั ของโรงงานและอาคาร
สานักงานของบริ ษทั ฯ โดยมี อตั ราค่าเช่ าคิ ด
เป็ น 50 บาท/ตารางเมตร หรื อ 350,650 บาท
ต่อเดือน ทาสัญญาเช่า มีอายุสัญญา 30 ปี เริ่ ม
จาก 1 สิ งหาคม 2553 ถึ งวันที่ 31 กรกฎาคม
2583 โดยมีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้น 10% ของ
อัต ราเช่ า เดิ ม ทุ ก ๆ 5 ปี ค่ า เช่ า ตลอดสั ญ ญา
162,328,740 บาท คิดเป็ นค่าเช่าแบบเส้นตรง
ปี ละ 5,410, 958 บาท เมื่อสัญญาเช่าถูกยกเลิก
บริ ษ ัทฯ มี หน้าที่ ส่ งมอบที่ ดิ นพร้ อมสิ่ งปลู ก

ดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั ของ
โรงงานและอาคารสานักงาน
ของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรับราคาค่าเช่าเป็ นไปตาม
ราคาประเมินของ บริ ษทั ยูเค
แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด
เลขที่ UK 2010/724 ซึ่ง
ประเมินเมื่อวันที่ 11 กันยายน
2553

สร้างตามสภาพที่ เป็ นอยู่ในวันที่ ครบกาหนด

ความเห็ น ของคณะกรรมการ

สัญญาเช่าที่ ดิน เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ทาความ

ตรวจสอบ

ตกลงเกี่ ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ ดินที่ เช่ าเป็ น
ประการอื่น หากบริ ษทั ฯ มีความประสงค์ที่จะ
ขอต่ อ สั ญ ญาเช่ า จะต้อ งมี ห นั ง สื อ แจ้ง ให้
TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกาหนดไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี และทาง TSTE ยินยอมให้สิทธิ์ แก่
บริ ษทั ฯ เช่าที่ ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิ น 30
ปี โดยทั้งสองฝ่ ายร่ วมกันกาหนดอัตราค่าเช่า
โดยให้คานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลง
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มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

ม.ค.-

ม.ค.-

ความจาเป็ นและความสมเหตุ

ธ.ค.

ธ.ค.

สมผลของรายการ

ปี 2562

ปี 2563

- ค่าเสื่ อมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้โกดัง

-

3.2

ความจาเป็ นของการทารายการ

- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าโกดัง

-

2.4

บริ ษทั ฯ ทาการเช่าโกดัง 9 เพื่อ

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

กัน
TSTE

บริ ษทั ฯ

ใช้เก็บสิ นค้าสาเร็จรู ป และเช่า

บริ ษัท ฯ เช่ า โกดัง เก็ บ สิ น ค้า จาก TSTE 2

โกดัง 8 เพื่อใช้เก็บผลิตภัณฑ์

โกดัง คือ

พลอยได้หรื อรา โดยโกดัง

1. โกดัง 8 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร

ดังกล่าวตั้งอยูใ่ นบริ เวณ
ใกล้เคียงกับโรงงานของบริ ษทั

2. โกดัง 9 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร

ฯ สะดวกต่อการขนส่ง

โดยทั้ งสองโกดั ง ได้ รั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้ ท า

ความสมเหตุสมผลของราคา

สัญญาเช่า 30 ปี เริ่ มจาก 1 เมษายน 2557 ถึง 31
มีนาคม 2587 ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 85

สาหรับราคาค่าเช่าเป็ นไปตาม

บาท หรื อ 280,500 บาทต่อเดื อน ปรับค่าเช่ า

ราคาตลาด ซึ่งอาจมีความ

ขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิ มทุก 5 ปี ค่าเช่าตลอด

แตกต่างกันบ้างขึ้นอยูก่ บั ทาเล

สัญญา 147,325,320 บาท คิดเป็ นค่าเช่าแบบ

ที่ต้ งั และสภาพของโกดัง

เส้นตรงปี ละ 4,910,844 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

TSTE

บริ ษทั ฯ

- ค่าเสื่ อมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้โกดัง

-

2.7

ความจาเป็ นของการทารายการ

- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าโกดัง

-

2.1

บริ ษทั ฯ ทาการเช่าโกดัง

บริ ษ ัท ฯ เช่ าโกดังเพื่ อ เป็ นที่ ต้ งั ถัง ไซโลเก็ บ
วัตถุดิบขนาดความจุ 40,000 ตัน 1 โกดัง คื อ

ดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั ถัง
ไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ
40,000 ตัน โดยโกดังดังกล่าวมี

TMILL | รายงานประจาปี 56-1 (แบบ 56-1 One Report) 190

มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค.-

ม.ค.-

ความจาเป็ นและความสมเหตุ

ธ.ค.

ธ.ค.

สมผลของรายการ

ปี 2562

ปี 2563

โกดัง 30 เนื้ อที่ 2,800 ตารางเมตร โดยได้รับ

พื้นที่เพียงพอต่อความต้องการ

การอนุ ม ัติ ใ ห้ ท าสั ญ ญาเช่ า 30 ปี เริ่ ม จาก 1

และตั้งอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง

เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่า

กับโรงงานมากที่สุด

เช่าตารางเมตรละ 85 บาท หรื อ 238,000 บาท
ต่อเดือน ปรับค่าเช่าขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก

ความสมเหตุสมผลของราคา

5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 125,003,640 บาท คิด

สาหรับราคาค่าเช่าเป็ นราคา

เป็ นค่าเช่าแบบเส้นตรงปี ละ 4,166,788 บาท

เดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้
เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับราคาค่าเช่าโกดังของ
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน
แล้วพบว่าต่ากว่าราคาค่าเช่า
โกดังของบุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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1.3 รายการซื้อขายสินค้ าและบริการ
มูลค่ าของรายการ
ผู้ขาย/

ผู้ซื้อ/

ผู้ให้

ผู้รับ

บริการ

บริการ

TSTL

บริ ษทั ฯ

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

บริ ษทั ฯ ได้ทาการซื้อถุงบรรจุภณั ฑ์จาก TSTL

ม.ค.-

ม.ค.-

ความจาเป็ นและความสมเหตุ

ธ.ค.

ธ.ค.

สมผลของรายการ

ปี 2562

ปี 2563

0.1

-

เพื่อใช้บรรจุแป้ งชนิดต่างๆ และราข้าวสาลี ซึ่ง

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ได้ทาการซื้ อถุงบรรจุ

เป็ นผลผลิตของบริ ษทั ฯ

ภัณฑ์จาก TSTL เพื่อ ใช้บ รรจุ
แป้ งชนิ ดต่างๆ ซึ่ งเป็ นผลผลิ ต
ของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประกวดราคา
กระสอบสานทุก 6 เดือน และ
ทาการจัดซื้อกระสอบสานจาก
ผูช้ นะการประกวดราคาเป็ น
หลัก ซึ่งปี 2562 นี้ TSTL มิได้
เป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
เนื่องจากมีผผู ้ ลิตรายอื่นเสนอ
ราคาถูกกว่า จึงใช้เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ไม่ได้ใช้ของ TSTL
เป็ นหลัก
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

TSTE

บริ ษทั ฯ

บริ ษ ัท ฯ ได้จ่ า ยค่ า ใช้จ่า ยในการขนถ่ า ยข้า ว

1.7

2.3

ความจาเป็ นของการทารายการ

สาลี เช่ น ค่ า บริ การรถตัก ค่ า บริ การขนถ่ า ย
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มูลค่ าของรายการ
ผู้ขาย/

ผู้ซื้อ/

ผู้ให้

ผู้รับ

บริการ

บริการ

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค.-

ม.ค.-

ความจาเป็ นและความสมเหตุ

ธ.ค.

ธ.ค.

สมผลของรายการ

ปี 2562

ปี 2563

ค่ า บริ ก ารชั่ง น้ าหนัก ค่ า เที ย บท่ า ค่ า ผ่า นท่ า

บริ ษทั ฯ ใช้บริ การไฟฟ้ า และ

รวมถึงค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา ในโกดังที่บริ ษทั
ฯ เช่าสาหรับเก็บข้าวสาลี และค่าใช้จ่ายในการ

น้ าประปาในโกดังที่บริ ษทั ฯ
เช่าเพื่อเก็บข้าวสาลี และใช้

ใช้ถนนส่วนกลาง

บริ การต่างๆ ในการขนย้ายข้าว
สาลีเข้าไซโล รวมถึงถนน
ส่วนกลาง
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับ
ที่ TSTE ทากับบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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1.4 รายการจ่ ายเงินปันผล
มูลค่ าของรายการ
ผู้จ่าย

บริ ษทั ฯ

ผู้รับ

TSTE

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

บริ ษทั ฯ ได้ทาการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรของ
ปี 2562 ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2563 จานวนหุ ้น ละ 0.11
บาท โดย

TSTE ถื อ หุ ้ น บริ ษัท ฯ ทั้ง สิ้ น

274,508,840 หุ ้น ได้รับเงินปั นผลเป็ นจานวน
เงิน 30,195,972.40 บาท

ม.ค.-

ม.ค.-

ความจาเป็ นและความสมเหตุ

ธ.ค.

ธ.ค.

สมผลของรายการ

ปี 2562

ปี 2563

63.1

52.2

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงิ นปั น
ผลไม่ต่ ากว่า 50% ของกาไร
สุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ส า ร อ ง ต า ม
กฎหมาย ยกเว้นมี ความจาเป็ น
ที่ จะต้องใช้เงิ นเพื่อ หมุน เวีย น
หรื อการลงทุน

บริ ษทั ฯ ได้ทาการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล

ความเห็นของคณะกรรมการ

จากก าไรเดื อ น 1-6/2563 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม

ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2563 จานวนหุ ้นละ 0.08 บาท โดย
TSTE ถือหุน้ บริ ษทั ฯ ทั้งสิ้น 274,508,840 หุ ้น
ได้รับเงินปั นผลเป็ นจานวนเงิน 21,960,707.20
บาท
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1.5 รายการยอดคงค้ างระหว่ างบริษัทฯ และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
นิติบุคคล
ที่มีรายการคงค้างกับบริ ษทั
TSTE

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2563

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ

215,076

หนี้สินตามสัญญาเช่า

243,557

ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย

1

เงินปันผลค้างจ่าย

-

TSTL

เจ้าหนี้การค้า

-

TS

ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย

-

TSO

เงินมัดจาจ่ายค่าเช่าโกดัง

-
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินสาหรับงวดปัจจุบนั
ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
1. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นเรื่ องสาคัญที่ผบู ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่า
เผื่อผลขาดทุน อัตราความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการคาดการณ์เกี่ยวกับความสามารถในการชาระหนี้ ในอนาคตของลูกหนี้
รายการดังกล่าวมีสาระสาคัญต่องบการเงินและประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจและสมมติฐานโดยผูบ้ ริ หาร ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่ อง
ดังกล่า วเป็ นเรื่ อ งส าคัญ ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ นโยบายการบัญ ชี ส าหรั บค่ าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น และ
รายละเอียดของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.2 และ 8
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและสมมติฐาน ที่ ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นโดยทาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา สอบทานความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและสุ่ มทดสอบข้อมูลที่นามาใช้
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ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบสถานะคงค้างของลูกหนี้ ทดสอบการจัดกลุ่มลูกหนี้ ตามวันที่ครบกาหนดชาระ พิจารณาการรับชาระ
หนี้ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และลูกหนี้ ที่มีการดาเนิ นคดีทางกฎหมาย เพื่อพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าเฉพาะรายและ
ทดสอบการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น รวมถึงตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า ถือเป็ นรายการบัญชีที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั เนื่ องจากจานวนรายได้ที่บนั ทึกในบัญชีจะส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อผลกาไรขาดทุนประจาปี ของบริ ษทั ดังนั้น จึ งมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ ด้วยเหตุน้ ี
ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสิ นค้า ถูกรับรู ้ในบัญชีโดย
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบการรั บ รู ้ ร ายได้ของบริ ษทั โดยการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุ มภายในที่
เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่
บริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทาน
ใบลดหนี้ ที่บริ ษทั ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการ
ขายเพื่อพิจารณาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มี
สาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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ในการจัดทางบการเงิ น ผูบ้ ริ หารรั บผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ อง
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิ นโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวม
ความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่
รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่อง
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 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดู แลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง ข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ น
อิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

(นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

TMILL | รายงานประจาปี 56-1 (แบบ 56-1 One Report) 199

บริษทั ที เอส ฟลาวมิล ล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

2563

(หน่ วย : บาท)
2562

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

7.2

71,735,942

70,717,449

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

8

191,312,603

190,370,193

สิ นค้าคงเหลือ

9

300,857,819

436,527,999

สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุ พนั ธ์

26.1

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

435,684

-

643,787

646,316

564,985,835

698,261,957
637,153,776

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์

10

597,165,695

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

5.1 และ 11

215,076,485

สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

12

-

3,094,872

1,553,591

2,451,877

2,260,181

817,788,929

640,967,548

1,382,774,764

1,339,229,505

งบการเงิ นนี้ ได้รับอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

บริษทั ที เอส ฟลาวมิล ล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)
2562

2563

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น

14

32,000,000

251,458,278

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

15

53,164,816

41,954,306

5.1 และ 11

4,795,874

-

26.1

5,239,504

-

ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินสัญญาอนุ พนั ธ์
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย

10,549,077

13,201,063

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

8,496,454

7,773,506

114,245,725

314,387,153

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่ า

5.1 และ 11

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

16

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

5.1

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

238,761,536

-

2,990,072

2,579,016

-

25,191,203

241,751,608

27,770,219

355,997,333

342,157,372

งบการเงิ นนี้ ได้รับอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2564
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิล ล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)
2562

2563

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

17

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 399,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท

399,000,000

399,000,000

398,664,061

398,664,061

17 และ 18

337,984,655

337,984,655

18

39,900,000

39,900,000

250,228,715

220,523,417

1,026,777,431

997,072,133

1,382,774,764

1,339,229,505

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 398,664,061 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

-
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-

บริษทั ที เอส ฟลาวมิล ล์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย

2563

2562

1,464,769,049

1,476,449,459

(1,202,579,684)

(1,229,148,029)

262,189,365

247,301,430

รายได้อื่น

4,200,996

1,829,246

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3,225,080

7,548,309

ขาดทุนจากสัญญาอนุ พนั ธ์

(4,780,854)

ต้นทุนขาย

9

กาไรขั้นต้น

-

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

(33,685,672)

(32,508,414)

ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

(88,245,144)

(90,057,359)

กาไรจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

142,903,771

134,113,212

ต้นทุนทางการเงิ น

(10,074,735)

(7,141,379)

กาไรก่อนภาษีเงิ นได้

132,829,036

126,971,833

(27,309,515)

(25,690,965)

105,519,521

101,280,868

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้

22

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (หน่ วย : บาท)

23

-

105,519,521

101,280,868

0.26

0.25
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิล ล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ทุน
ทีอ่ อกและ
ชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูล ค่ า
หุ้นสามัญ

398,664,061

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

337,984,655

38,400,000

กาไรสาหรับปี

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย

18

-

-

เงินปันผลจ่าย

19

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามทีร่ ายงานในปี กอ่ น
ผลกระทบของการนามาตรฐานบัญชี ใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก

398,664,061
4.1

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุ งใหม่)

398,664,061

337,984,655
337,984,655

1,500,000
39,900,000
39,900,000

กาไรสาหรับปี

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

19

398,664,061

(หน่ วย : บาท)
รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

337,984,655
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39,900,000

ยังไม่ได้
จัดสรร
212,435,253

987,483,969

101,280,868

101,280,868

101,280,868
(1,500,000)

101,280,868
-

(91,692,704)

(91,692,704)

220,523,417

997,072,133

(68,052)

(68,052)

220,455,365

997,004,081

105,519,521

105,519,521

-

-

105,519,521

105,519,521

(75,746,171)
250,228,715

(75,746,171)
1,026,777,431

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิล ล์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับกระทบกาไรสาหรับปี เ ป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน :โอนกลับหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเสื่ อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
ขาดทุนจากการจาหน่ าย/ตัดจาหน่ ายทรัพย์สิน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้ น
ขาดทุนจากการปรับปรุ งมูลค่ายุตธิ รรมสัญญาอนุ พนั ธ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้ น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้ น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินสัญญาอนุ พนั ธ์
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

(หน่ วย : บาท)
2562

105,519,521

101,280,868

(26,497)
48,368,362
9,711,203
396,535
(47,678)
4,803,820
411,056
(66,477)
7,596,384
2,060,745
27,309,515
206,036,489

(374,666)
48,665,162
11,187
(11,319)
711,150
(147,088)
6,724,096
25,690,965
182,550,355

(979,587)
135,670,180
2,529
51,823

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

9,801,416
(22,966)
722,948
351,282,832
68,052
(31,485,769)
319,865,115

(82,163,895)
399,341
2,938,035
301,486,889
146,060
(26,336,116)
275,296,833
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิล ล์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

2563

(หน่ วย : บาท)
2562

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์
เงิ นสดรับจากการจาหน่ ายอาคาร และอุปกรณ์
เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(8,083,837)

(12,253,811)

797,167

2,804

(2,207,500)

-

(9,494,170)

(12,251,007)

(219,458,278)

(172,231,145)

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น
ลดลงในเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
เงิ นสดจ่ายในดอกเบี้ย
จ่ายเงิ นปันผล
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี

(12,053,884)

-

(2,094,119)

(6,855,098)

(75,746,171)

(91,692,704)

(309,352,452)

(270,778,947)

1,018,493

(7,733,121)

70,717,449
71,735,942

78,450,570
70,717,449
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จากัด ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
จากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบียนนิ ติบุคคลเลขที่ 0107553000131 สานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยาม
ไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริ ษทั ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 68.86 ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้ง
ขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
แห่งประเทศไทย และเริ่ มทาการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงิ นนี้ น าเสนอเพื่ อวัตถุ ประสงค์ของการรายงานเพื่ อใช้ในประเทศไทย และจัดท าเป็ นภาษาไทย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2

งบการเงิ นได้จัดท าขึ้ นตามหลักการบัญชี ที่ รั บรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึ ง
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เ ริ่ มในหรื อ หลัง วันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั
ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และสัญญาเช่า ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ
ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตีความมาตรฐานบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทาง
การเงิน (ใหม่) ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ น
ต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นและปรับปรุ งคานิ ยามและข้อกาหนดทางการบัญชี ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ

2.4 ในการจัด ทางบการเงิ น ให้เ ป็ นไปตามหลักการบัญ ชี ที่ รับ รองทั่ว ไป ผูบ้ ริ ห ารต้องใช้ดุ ลยพินิ จ การประมาณการและข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์และปั จจัยต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอการปรั บ ประมาณการ
ทางบัญ ชี จ ะบัน ทึ ก ในงวดบัญ ชี ที่ ป ระมาณการดัง กล่ า วได้รั บ การทบทวน และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้
ดุลยพินิจและประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
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สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า
ในการประมาณการรายการสิ น ทรัพย์สิ ทธิ การใช้แ ละหนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่า ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุล ยพินิ จ ในการ
ประมาณการ การใช้สิทธิ เลือกซื้ อหรื อสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญา รวมถึงอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อ
เลิกใช้ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ากรณี บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงิ นทุนฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดในสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน
ค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ ที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและ
ขาดทุ นนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ควรรับรู ้ จานวนสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ น
จานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีความ
หนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี ที่ถูก
ฟ้ องร้อง และประมาณการความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การประมาณการในเรื่ องอื่นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดและเงินฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึง
กาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้

3.2

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับชาระ โดยรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกด้วยจานวนเงิ นของสิ่ งตอบ
แทนที่ ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับชาระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงิ นที่ มีนัยสาคัญจะรับรู ้ ดว้ ยมูลค่า
ปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุน
ตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้ การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้ การค้าจะถูกจัดกลุ่ม
ตามวันที่ครบกาหนดชาระ อัตราความเสี ยหายที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยูก่ บั ประวัติการชาระเงิ นและข้อมูลผลขาดทุนด้าน
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เครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ มีผลต่อ
ความสามารถของลูกค้าในการชาระหนี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดย
การวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชาระหนี้ในอนาคตจากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับ
ชาระ และลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
3.3 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยแบ่งเป็ นแต่ละประเภท ดังนี้
- สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) หรื อผ่าน
กาไรขาดทุน (FVPL) และ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นนั้น ต้นทุ นการท ารายการของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นนั้นรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ ข้ ึนอยูก่ บั โมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ของบริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์
ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี้ สามารถทาได้ 3 วิธี โดย
ขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของบริ ษทั
- ราคาทุนตัดจาหน่าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายเมื่อบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นนั้นตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเพื่อรับกระแสเงิ นสดตามสัญญา
และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นซึ่ งทาให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ ายเพียงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อของเงิ นต้นในวันที่ กาหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ ยจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นดังกล่าวต้อง
คานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง กาไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการตัดรายการจะรั บรู ้โดยตรงในกาไร
ขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงในกาไรขาดทุน
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- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) – สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ซึ่งทาให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
ไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ผา่ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุน
จากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้ในกาไรขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กาไร
หรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากาไรขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่ แท้จริ ง รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าแสดงในกาไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน (FVPL) – สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่า
FVPL จะรับรู ้ในกาไรขาดทุน ในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
บริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อบริ ษทั เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการ
บริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
การวัดมูลค่าของตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สอง
ประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
(FVOCI) ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรขาดทุนในภายหลัง เงินปั นผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้
ในกาไรขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อบริ ษทั มีสิทธิที่จะได้รับเงินปั นผล
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ นกาไร(ขาดทุน)อื่นใน
กาไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที่ วดั มูลค่าด้วย
FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ
เครื่ องมือทางการเงินที่บริ ษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้สินทางการเงินหรื อตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพัน
ตามสัญญา
- หากบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กบั กิจการอื่น โดย
ไม่สามารถปฏิเสธการชาระหรื อเลื่อนการชาระออกไปอย่างไม่มีกาหนดได้น้ นั เครื่ องมือทางการเงินนั้นจะจัด
ประเภทเป็ นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่วา่ การชาระนั้นสามารถชาระโดยการออกตราสารทุนของบริ ษทั เองด้วย
จานวนตราสารทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกับจานวนเงินที่คงที่
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- หากบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรื อสามารถเลื่อนการชาระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่ องมือทาง
การเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของหนี้ สินทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั จัดประเภท
รายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุ พนั ธ์จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน ยกเว้นสัญญาอนุ พนั ธ์ที่ใช้
สาหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
การรับรู ้รายการและการตัดรายการ
บริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อบริ ษทั เป็ นคู่สัญญา
ตามข้อกาหนดของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินนั้น การซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติตอ้ งรับรู ้รายการใน
วันซื้อขาย ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั ตกลงที่จะซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิ ทธิ ตามสัญญา
ที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื่อบริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน และเป็ นการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อ
หนี้สินทางการเงินนั้นสิ้นสุดลง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั ประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและ FVOCI วิธีการประเมินการด้อยค่าที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ความเป็ น
สาระสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต บริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อย
ค่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นสัญญาอนุพนั ธ์ที่มีไว้เพื่อการป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรื อ
ต้องจ่ายชาระ กาไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึกในกาไรขาดทุนเมื่อมีการปิ ดสถานะ
ของสัญญาหรื อเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ
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3.4

สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธีเ ข้า
ก่อน-ออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุ นที่ ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และสภาพ
ปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย

3.5

อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้าง
เอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่
ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และ
ต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการอาคาร และอุ ปกรณ์ แต่ ละรายการที่ มี อายุการให้ประโยชน์ ไม่ เท่ ากันต้อ งบัน ทึ ก แต่ ล ะ
ส่วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรายได้อื่นหรื อค่าใช้จ่ายอื่นในกาไรขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการ
อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
-

3.6

อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

บริ ษทั ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับงานระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี ) ค่าตัดจาหน่ายคานวณ
โดยนาราคาทุนของสิ นทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะ
สะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่
มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่ จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่ คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
- โปรแกรมบัญชี

10

ปี

3.7 สัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่า - กรณี บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา บริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญา
เช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็ นการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่ งเพื่อ
การแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าโดย
ใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่ายชาระใด ๆ ตาม
สัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สญ
ั ญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น และประมาณการต้นทุนที่
จะเกิ ดขึ้ นสาหรั บผูเ้ ช่ าในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรั พย์อา้ งอิ ง การบู รณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง หรื อการบูรณะ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ
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หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญา
เช่าเริ่ มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกาหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถ
กาหนดได้ทุกเมื่อ บริ ษทั ต้องใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิ่มของบริ ษทั
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
- การจ่ายชาระคงที่ รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา
- การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนี หรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นี หรื ออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผล
- จานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิ เลือกซื้ อ หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ บริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อหรื อสิ ทธิ เลือกในการ
ขยายอายุสญ
ั ญาเช่านั้น โดยราคาดังกล่าวเป็ นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิ เลือก
ซื้อ และ
- การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าบริ ษทั จะยกเลิกสัญญาเช่า
บริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ บริ ษทั จะคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับ
จากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลจนถึ งวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่ า
แล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้แก่บริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ด
อายุสัญญาเช่า หรื อหากราคาทุ นของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่าบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลื อกซื้ อ บริ ษทั ต้องคิ ดค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากวันที่ สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง อายุการใช้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรื อ
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า ดังต่อไปนี้
ที่ดิน

30 ปี

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

30 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในอนาคต ซึ่ ง
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
- การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้ในการกาหนดการจ่ายชาระเหล่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- บริ ษทั เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ การต่อสัญญา และสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
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เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า บริ ษทั ต้องรับรู ้
จานวนเงิ นของการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญา
เช่า บริ ษทั ต้องรับรู ้จานวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกาไรขาดทุน
สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า
บริ ษทั อาจเลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่ งเป็ นสัญญา
เช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า บริ ษทั รับรู ้การจ่ายชาระตามสัญญา
เช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
บริ ษทั พิจารณาเมื่อเริ่ มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ในการจาแนกประเภท
สัญญาเช่าแต่ละครั้ง บริ ษทั ต้องประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ผเู ้ ป็ น
เจ้าของพึงได้รับหรื อไม่ หากเป็ นไปตามนั้น สัญ ญาเช่าดัง กล่า วจัด ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่า เงิน ทุน หรื อ หากไม่เป็ นไป
ตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนบันทึกเป็ นลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าเงินทุนด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่จ่ายตาม
สัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้ บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้
จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู ้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุ ทธิ ซ่ ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุน
ทางตรงเริ่ มแรกที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนี้ สัญญาเช่าเงินทุนเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู ้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของ
สัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนและที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดี ยวกันกับ
รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการซึ่งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิ
จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผเู ้ ช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น สัญญาเช่าการเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะแยกเป็ นส่ วนที่
เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอด
คงเหลือของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึ กโดยตรงในกาไรขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ากลับคื นตามสัญญาเช่ า
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การเงิน กาไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู ้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ น
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานจะบันทึกในกาไรขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า จะ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

3.8

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่า
จะได้รับคืน การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรขาดทุน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์
แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะ
คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น
ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตาม
บัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ าย เสมื อนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึ กขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่ อน การกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรขาดทุน

3.9

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั
สมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษ ทั ค านวณหนี้ สิ น โครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานโดยใช้ว ิธี คิด ลดแต่ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับอนุ ญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อ
รวมเป็ นภาระผูกพันงวดสุ ดท้าย ต้นทุ นบริ การในอดี ตรั บรู ้ ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่ วงอายุงานเฉลี่ ยจนกว่าผลประโยชน์ ที่
ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็ นสิ ทธิขาดของพนักงาน
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู ้เป็ นรายการ
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในกาไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาดโครงการ

3.10 ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิ นก็ต่อเมื่อบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชาระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ น
นัยสาคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อน
คานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน

3.11 รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับ
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
3.11.1 รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อมี
การส่งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
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3.11.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริ ง
3.11.3 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.12 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
3.12.1

ต้นทุนทางการเงิ น เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลา
ยาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย

3.12.2 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.13 ภาษีเงิ นได้ ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้รับรู ้ในกาไรขาดทุน เว้นแต่ภาษี
เงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับรายการที่ รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งจะรั บรู ้ ในกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นหรื อรั บรู ้ โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเช่ นเดี ยวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคานวณจากกาไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีข องสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่
คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงาน และคาดว่าอัตราภาษี ดังกล่าวจะนาไปใช้เมื่ อ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
บริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั

TMILL | รายงานประจาปี 56-1 (แบบ 56-1 One Report) 220

บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรับ
ลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริ ษทั มีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญ ชี เกี่ ยวข้องกับภาษีเงิ นได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่ วยงานเดี ยวกัน โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ

3.14 กาไรต่อหุน้
3.14.1 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น) ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกและเรี ยกชาระในระหว่างปี
3.14.2 กาไรต่อหุน้ ปรับลดคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น) ด้วยผลรวมของจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวดกับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของหุ ้นสามัญที่ บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติวา่ ได้มี
การแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
3.15 รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือ
ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เ ป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทตามอัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน
3.16 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะ
เป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมาย
รวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารที่สาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนิ นงานของบริ ษทั ตลอด
ทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอานาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่
บุคคลดังกล่าวมีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
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3.17 ข้อมูลจาแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยตามส่ วนงานทางธุ รกิจของบริ ษทั โดยส่ วนงานธุรกิจเป็ นส่ วนธุรกิ จที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อ
ให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทน ซึ่ งแตกต่างไปจากความเสี่ ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของ
ส่วนธุรกิจอื่น
3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกาหนดให้ต อ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรั บสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินในงบการเงิ นแบ่ ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดี ยวกันในตลาดที่ มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมิ นความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
4. ผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก
บริ ษทั ได้นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิ น มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า มาถื อปฏิ บัติเป็ นครั้ งแรก ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู ้
ผลกระทบสะสมจากการปรั บใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวเป็ นรายการปรั บปรุ งกับกาไรสะสมต้นงวด (Modified
retrospective) และไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเที ยบ ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุ งที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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ผลกระทบของการนามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรกที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน เป็ นดังนี้
(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562

มาตรฐาน

มาตรฐาน

การรายงาน

การรายงาน

ทางการเงิน

ทางการเงิน

ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 16

1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

190,370,193

(62,099)

-

190,308,094

-

-

224,787,688

224,787,688

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,553,591

17,013

-

1,570,604

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,260,181

-

(1,963,980)

296,201

194,183,965

(45,086)

222,823,708

416,962,587

-

-

4,457,506

4,457,506

-

22,966

-

22,966

-

-

243,557,404

243,557,404

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

รวมสิ นทรัพย์

หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้ สิ นตามสั ญ ญาเช่ าที่ ถึ ง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562

มาตรฐาน

มาตรฐาน

การรายงาน

การรายงาน

ทางการเงิน

ทางการเงิน

ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 16

1 มกราคม 2563

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

25,191,203

-

(25,191,203)

-

รวมหนี้สิน

25,191,203

22,966

222,823,707

248,037,876

220,523,417

(68,052)

-

220,455,365

220,523,417

(68,052)

-

220,455,365

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ

4.1 ข้อมูลเพิ่มเติมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ผลกระทบที่มีต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

220,523,417

การปรับปรุ งกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาอนุพนั ธ์

(18,373)

การเพิ่มขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(49,679)

กาไรสะสมยังไม่จดั สรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

220,455,365
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การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดั การสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินของบริ ษทั และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังนี้
(หน่วย : บาท)
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุนตัดจาหน่าย

รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

70,717,449

70,717,449

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

190,308,094

190,308,094

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

646,316

646,316

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

296,201

296,201

-

261,968,060

261,968,060

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

รวม
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หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

-

251,458,278

251,458,278

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

41,954,306

41,954,306

22,966

-

22,966

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

13,201,063

13,201,063

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

7,773,506

7,773,506

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

248,014,910

248,014,910

22,966

562,402,063

562,425,029

หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์

รวม
สัญญาอนุพนั ธ์

บริ ษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพื่อค้า

22,966

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ได้ปฏิ บ ตั ิตามวิธีอย่า งง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้า นเครดิ ตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้าทั้งหมด ด้วยวิธีการดังกล่าว ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้การค้ามีรายละเอียด ดังนี้
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(หน่วย : บาท)
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2,981,041

ผลกระทบจากการปรับปรุ งยอดยกมาที่มีต่อกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

4.2

62,099
3,043,140

ข้อมูลเพิ่มเติมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่ องสัญญาเช่า
ในการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 มาใช้เป็ นครั้งแรก บริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับ
สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
โดยมีมูลค่าเท่ากับหนี้ สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุ งด้วยจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่า ยชาระตามสัญ ญาเช่า ที่ จ่า ยล่วงหน้า หรื อ ค้า งจ่า ยซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับสัญ ญาเช่าที่ รับรู ้ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวันที่ นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก หนี้ สินตามสัญญาเช่าดังกล่าววัด
มูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม
ของบริ ษทั อัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ที่นามาคานวณหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เท่ากับอัตรา
ร้อยละ 3.10 ต่อปี
(หน่วย : บาท)
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก เงินประกันสาหรับการเช่าที่ยงั ไม่ได้ชาระ

356,699,330
1,251,268
357,950,598

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

(109,935,688)
248,014,910

ประกอบด้วย
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หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน

4,457,506

หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

243,557,404

รวม

248,014,910

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ที่ดิน

79,295,015

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

145,492,673

รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

224,787,688

5. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
5.1

สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั

2563

2562

- สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ
บริ ษทั ใหญ่

215,076,485

-
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(หน่วย : บาท)
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั

2563

2562

- เงินประกันการเช่า-แสดงรวมในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่

-

1,963,980

905

12,973

4,795,874

-

238,761,536

-

243,557,410

-

-

25,191,203

- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่

- หนี้สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ใหญ่
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
รวม

- ค่าเช่าค้างจ่าย-แสดงรวมในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั รับรู ้เงินประกันการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย เป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และหนี้สินตามสัญญาเช่า ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2
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5.2

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
- รายได้และค่าใช้จ่ายสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

(หน่วย : บาท)
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั

2563

2562

- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ใหญ่

-

5,410,958

-

9,077,632

-

110,700

2,267,447

1,657,075

9,711,203

-

7,596,384

-

- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ใหญ่

- ค่าถุงบรรจุภณั ฑ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ใหญ่

- ค่าเสื่ อมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
บริ ษทั ใหญ่

- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ใหญ่
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(หน่วย : บาท)
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั

2563

2562

- เงินปั นผลจ่าย
บริ ษทั ใหญ่

52,156,680

63,137,033

36,541,736

36,079,371

55,863

535,480

36,597,599

36,614,851

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

นโยบายการกาหนดราคา
- สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ในที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมี
เงื่อนไข ดังนี้
1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานและโรงงานผลิตสิ นค้า กาหนดอายุการเช่า 30 ปี เริ่ มจากวันที่ 1 สิ งหาคม
2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตราเดือนละ 350,650 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้น ร้อยละ 10
ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั ตกลงชาระเงินประกันการเช่าเป็ นจานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลา
การเช่า 5 ปี โดยชาระครั้งแรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกาหนดการเช่า หากบริ ษทั ต้องการต่อสัญญาเช่าต้อง
แจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกาหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้สิทธิ์ แก่ผเู ้ ช่าสามารถเช่าที่ดินดังกล่าว
ต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ ถูกยกเลิกไป บริ ษทั มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพ
ที่ เป็ นอยู่ในวันที่ ครบกาหนดสัญญาเช่ าที่ ดิน เว้นแต่จะได้ทาความตกลงเกี่ ยวกับสิ่ งปลูกสร้ างในที่ ดินที่ เช่ าเป็ น
ประการอื่น
2) สัญญาเช่าพื้นที่ โกดังเพื่อก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บสิ นค้า กาหนดอายุการเช่า 30 ปี เริ่ มจาก
วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตราเดือนละ 518,500 บาท และปรับอัตราค่า
เช่าขึ้นร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั ตกลงชาระเงิ นประกันการเช่าเป็ นจานวนเงิ น 2 เท่าของ
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อัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี โดยชาระครั้งแรกเป็ นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกาหนดการเช่า หากบริ ษทั
ต้องการต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกาหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
- สัญญาเช่ าไซโลและโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็ นไปตามเงื่ อนไขของสัญญาเช่ าทั่วไปซึ่ งมี อายุไม่เกิ น 12 เดื อน
- รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ซึ่ งเป็ นไปตามธุรกิจและ
เงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าอัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี
5.3

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ประกอบด้วย

ลักษณะความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องโดย

บริ ษทั ใหญ่

ถือหุน้ บริ ษทั ทางตรง 68.86%

บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

รายชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

6. สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิ จที่ใช้จดั การสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ น
ของบริ ษทั และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน ดังนี้ (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1)
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(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุนตัดจาหน่าย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

71,735,942

71,735,942

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

191,312,603

191,312,603

435,684

-

435,684

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

643,787

643,787

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

2,451,877

2,451,877

435,684

266,144,209

266,579,893

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

-

32,000,000

32,000,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

53,164,816

53,164,816

5,239,504

-

5,239,504

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

10,549,077

10,549,077

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

243,557,410

243,557,410

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

8,496,454

8,496,454

5,239,504

347,767,757

353,007,261

สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์

รวม
หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์

รวม
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7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7.1 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสาคัญในงบการเงิน มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ซ่ ึงยังไม่ได้จ่ายชาระ

2563

2562

1,490,146

740,200

7.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2563
30,000

2562
30,000

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

15,044,449

46,039,838

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

51,081,621

24,570,611

5,579,872

77,000

71,735,942

70,717,449

เงินสด

เช็คในมือ
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้การค้า

2563
192,730,082

2562
192,309,666

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(2,417,864)

(2,981,041)

190,312,218

189,328,625

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

519,885

962,878

รายได้คา้ งรับ-กิจการอื่น

402,390

-

78,110

78,690

1,000,385

1,041,568

191,312,603

190,370,193

รวมลูกหนี้การค้า

อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2563

2562

ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

124,611,106

119,833,298

65,710,634

66,787,162

มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน

-

785,170

มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน

-

1,922,995

2,408,342

2,981,041

192,730,082

192,309,666

(2,417,864)

(2,981,041)

190,312,218

189,328,625

เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน

มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน
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บริ ษทั มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ต้นปี

2563

2562

2,981,041

6,129,843

62,099

-

333,503

-

(360,000)

(374,666)

(598,779)

(2,774,136)

2,417,864

2,981,041

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เป็ นครั้งแรก (หมายเหตุ 4.1)
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก ได้รับชาระคืนในระหว่างปี
ตัดจาหน่ายในระหว่างปี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ปลายปี

9. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2563
วัตถุดิบ

2562

260,517,233

262,971,404

งานระหว่างทา

16,785,023

10,149,309

สิ นค้าสาเร็ จรู ป

8,192,461

11,229,677

วัสดุสิ้นเปลือง

1,699,536

1,317,041

11,340,502

148,431,798

2,323,064

2,428,770

300,857,819

436,527,999

วัตถุดิบระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม
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ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2563
ต้นทุนขาย

2562

1,202,579,684

1,229,148,029

-

-

1,202,579,684

1,229,148,029

รายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
รวม
10. อาคาร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
อาคารและ เครื่ องจักร

ระบบ เครื่ องตกแต่ง ยานพาหน สิ นทรัพย์

ส่วนปรับปรุ ง

และ

สาธารณูปโ

อาคาร

อุปกรณ์

ภค

และ

ะ

รวม

ระหว่าง

อุปกรณ์

ก่อสร้าง

สานักงาน
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

199,764,315

720,830,9 53,451,60 16,757,098 33,972,11
38

3

0

ซื้อเพิ่ม

120,000

8,048,182

7,290

210,739

โอนเข้า

80,000

2,555,000

-

-

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

-

(443,694)

โอนออก

-

(740,200)

-

064

495,000 3,372,600 12,253,811
-

(3,400) (147,966) (465,000)
-

- 1,024,776,

-

2,635,000

- (1,060,060)

- (2,635,000) (3,375,200)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 199,964,315

730,250,2 53,455,49 16,819,871 34,002,11
26

3

ซื้อเพิ่ม

125,710

3,983,189 160,700

โอนเข้า

-

1,584,580

-

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

- (3,886,636)

-

737,600 1,035,229,

0

615

316,796 3,366,608 1,620,980
-

774,000

(383,537) (1,046,75

-

9,573,983
2,358,580

- (5,316,924)

1)
โอนออก

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 200,090,025

-

-

-

- (2,358,580) (2,358,580)

731,931,3 53,616,19 16,753,130 37,095,96
59

3

- 1,039,486,

7

674

(56,222,688) (243,439,1 (22,707,31 (13,773,516 (14,314,1

- (350,456,74

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

11)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

(7,072,167)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (63,294,855)

16)

6)

(35,647,11 (2,824,687 (1,130,784) (1,990,41

- (48,665,16

4)

)

441,616

2,636

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

6)

(6,949,464) (35,797,24 (2,797,365

-

)

0)
147,950

453,867

(278,644,6 (25,529,36 (14,756,350 (15,850,6
09)

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

5)

7)

)

3,283,976

-

)

1)

-

1,046,069

- (398,075,83

59)

9)

(784,897) (2,039,38

- (48,368,36

9)

2)

378,651

460,595

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (70,244,319) (311,157,8 (28,326,73 (15,162,596 (17,429,4
80)

2)

)

53)

-

4,123,222
(442,320,97
9)
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มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 136,669,460

451,605,6 27,926,12 2,063,521 18,151,45
17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 129,845,706

1

6

420,773,4 25,289,46 1,590,534 19,666,51

- 597,165,69

79

ค่ าเสื่อมราคาทีอ่ ยู่ในกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธั น วาคม
2562
สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธั น วาคม
2563

7

737,600 637,153,77

2

4

5

48,665,162
48,368,362

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชีจานวน 524.37 ล้านบาท
และ 558.97 ล้านบาท ตามลาดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อ
ภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 13
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน
จานวน 47.14 ล้า นบาท มู ลค่ าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท และราคาทุ น จานวน 36.20 ล้านบาท มู ลค่ าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท
ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และส่ วนควบของอาคารราคาตามบัญชีจานวน 208.09
ล้านบาท และ 220.94 ล้านบาท ตามลาดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.2
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11. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ที่ดิน

ที่ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้าง

รวม

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ราคาตามบัญชีตน้ ปี

-

-

-

รายการปรับปรุ งจากการนามาตรฐานการรายงานฉบับที่ 16
มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4.2)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่เข้ากาไรขาดทุน

79,295,015
(3,797,517)

145,492,673
(5,913,686)

224,787,688
(9,711,203)

ราคาตามบัญชีปลายปี

75,497,498

139,578,987

215,076,485

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

9,711,203

ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า

7,596,384

กระแสเงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า

12,053,884
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หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี

12,246,756

ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

51,341,211

ครบกาหนดหลังจาก 5 ปี

282,310,169
345,898,136

หักค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า

(102,340,726)

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่า

243,557,410

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดหลังจาก 5 ปี

4,795,874
23,160,898
215,600,638
243,557,410
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12. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2563

2562

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

50,840,970

6,150,251

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(47,746,098)

(4,596,660)

สุทธิ

3,094,872

1,553,591

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดงั นี้
ณ วันที่ รายการปรับปรุ ง ณ วันที่
31 ธันวาคม
จากการนา
1 มกราคม
2562
มาตรฐานใหม่มา
2563
ใช้ครั้งแรก
(หมายเหตุ 4)

บันทึกเป็ น
รายได้หรื อ
ค่าใช้จ่าย
ในกาไรขาดทุน
(หมายเหตุ 22)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

สิ น ทรั พ ย์ภาษี เ งิ นได้รอการตัด
บัญชี
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ภาระผู ก พั น ผลประโยชน์
พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม

596,208
-

12,420

608,628

(125,055)

4,593

4,593

1,043,308

49,602,982

49,602,982

(891,500)

-

515,803

82,211

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

483,573
1,047,901
48,711,482
598,014

(5,038,240)

-

-

44,581,755

50,732,006

108,964

50,840,970
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หนี้ สิ นภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด
บัญชี
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
สุทธิ

-

-

-

(87,137)

(87,137)

(4,596,660)

-

(4,596,660)

(455,228)

(5,051,888)

-

(44,564,742) (44,564,742)

1,957,669

(42,607,073)

(4,596,660)

(44,564,742) (49,161,402)

1,415,304

(47,746,098)

1,524,268

3,094,872

1,553,591

17,013
ณ วันที่
1 มกราคม
2562

1,570,604

บันทึกเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่าย
ในกาไรขาดทุน
(หมายเหตุ 22)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

สิ น ทรั พ ย์ภาษี เ งิ นได้รอการตัด
บัญชี
ลูกหนี้การค้า
ภาระผู ก พั น ผลประโยชน์
พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม

1,225,969

(629,761)

596,208

373,573

142,230

515,803

4,450,633

587,607

5,038,240

6,050,175

100,076

6,150,251

(4,191,616)

(405,044)

(4,596,660)

1,858,559

(304,968)

1,553,591

หนี้ สิ นภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด
บัญชี
อาคาร อุปกรณ์
สุทธิ
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13. สิ นเชื่อและการค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิ น ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น วงเงิ นเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต และสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 14 และ 25.1 โดยบริ ษทั ต้องปลดภาระจานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่
ผูใ้ ห้กรู้ ายอื่นและปรับเงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
14. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2563
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

2562
-

30,000,000

32,000,000

221,458,278

32,000,000

251,458,278

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 เงิ น กู ้ยืม ในรู ป ตัว๋ สัญ ญาใช้เ งิ น แบบชาระเมื่ อ ทวงถาม อัต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 2.00
ต่อปี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 เจ้า หนี้ ท รั ส ต์รี ซี ท เป็ นการกู ้ยืม ในสกุล เงิ น บาท อัต ราดอกเบี้ ย Fixed
Rate ตามภาวะตลาด
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่อและการค้ าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่
13
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)
2563

2562

เจ้าหนี้การค้า

13,075,688

9,003,277

เจ้าหนี้อื่น

10,226,125

6,004,119

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

905

12,973

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น

29,266,037

26,759,730

550,212

128,357

45,849

45,850

53,164,816

41,954,306

เงินรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนการให้บริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562

2,579,016

1,867,866

329,331

320,329

-

320,331

81,725

70,490

2,990,072

2,579,016
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2563

2562

รับรู ้ในกาไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

80,610

124,080

330,446

587,070

411,056

711,150

ข้อสมมติฐานหลักที่สาคัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 มีดงั นี้
อัตราคิดลด

ร้อยละ 2.81

อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย

ร้อยละ 5.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

ตามช่วงอายุพนักงาน

อายุเกษียณ

55 ปี
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
2563
2562
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

(116,694)

(112,704)

อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.5

123,060

119,315

อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

159,815

140,388

อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.5

(151,203)

(132,942)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

(357,847)

(314,633)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ลดลงร้อยละ 1.0

409,830

359,542

17. ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระหุน้ สามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังนี้

ราคาตาม
มูลค่าหุน้

2563

2562

จานวนหุน้

มูลค่า

จานวนหุน้

มูลค่า

(บาท)
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี

1.00

399,000,000

399,000,000

399,000,000

399,000,000

บวก เพิม่ ทุน

1.00

-

-

-

-
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ราคาตาม
มูลค่าหุน้

2563

2562

จานวนหุน้

มูลค่า

จานวนหุน้

มูลค่า

1.00

399,000,000

399,000,000

399,000,000

399,000,000

หุน้ สามัญต้นปี

1.00

398,664,061

398,664,061

398,664,061

398,664,061

บวก หุน้ สามัญเพิ่มขึ้น

1.00

-

-

-

-

หุน้ สามัญสิ้นปี

1.00

398,664,061

398,664,061

398,664,061

398,664,061

(บาท)
หุน้ สามัญสิ้นปี
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระ

18. ส่วนเกินทุนและสารองตามกฎหมาย
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นนี้ จะนาไปจ่าย
เป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ทุนสารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่าย เงินปั นผลได้ ในปี 2562 บริ ษทั จัดสรรกาไรสาหรับปี เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมจานวน 1.50 ล้านบาททาให้บริ ษทั มีทุนสารองตามกฎหมายครบแล้ว
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19. เงินปั นผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อ วันที่จ่าย

อนุมตั ิโดย

(พันบาท)

หุน้

เงินปันผล

(บาท)
ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลระหว่าง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่
กาล

9/2563

31,893

0.08

จากกาไรของ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

26 พ.ย.
63

63
ประกาศจ่ายเงินปั นผลจาก
กาไรของปี 2562

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

43,853

0.11

28 พ.ค.
63

รวม

75,746

0.19

31,893

0.08

ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลระหว่าง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่
กาล

10/2562

จากกาไรของ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

29 พ.ย.
62

62
ประกาศจ่ายเงินปั นผลจาก
กาไรของปี 2561

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

59,800

0.15

24 พ.ค.
62

รวม

91,693

0.23
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20. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงินคือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
การดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่วนทางการเงินไม่ให้เกินข้อกาหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.35 : 1.00 และ 0.34 : 1.00 ตามลาดับ
21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
(หน่วย : บาท)
2563

2562

1,059,505,970

1,082,063,414

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา

(3,598,498)

1,946,360

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

89,384,795

87,712,642

ค่าเสื่ อมราคา

58,079,565

48,665,162

184,800

22,417,205

ค่าสาธารณูปโภค

32,647,095

32,308,857

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

39,597,997

40,673,156

ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น

49,126,382

36,344,290

ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์

4,780,854

-

ดอกเบี้ยจ่าย

9,657,129

6,724,095

1,339,366,089

1,358,855,181

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

ค่าเช่า

รวม
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22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2563
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

2562

28,833,783

25,385,997

(1,524,268)

304,968

27,309,515

25,690,965

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 12)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2563

2562

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

132,829,036

126,971,833

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

26,565,807

25,394,366

-

587,607

(2,395,348)

-

ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

1,942,241

-

ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า

1,519,277

-

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างจ่ายตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์

956,171

-

1,086

23

515,480

245,000

(270,931)

(840,999)

28,833,783

25,385,997

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว

(1,524,268)

304,968

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน

27,309,515

25,690,965

เบี้ยปรับเงินเพิม่
เงินบริ จาค
อื่นๆ
รวม

23. กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

กาไรสาหรับปี (หน่วย : บาท)

105,519,521

101,280,868

จานวนหุน้ สามัญ (หน่วย : หุน้ )

398,664,061

398,664,061

0.26

0.25

กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลทางการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่แสดงอยูเ่ ป็ นข้อมูลของธุรกิจผลิตและจาหน่าย
แป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั เพียงธุรกิจเดี ยว นอกจากนี้ บริ ษทั ยังดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการ
ดาเนิ นงาน และสิ นทรั พย์ท้ งั หมดที่ แสดงในงบการเงิ นของส่ วนที่ ดาเนิ นงานอยู่จึงเกี่ ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียวตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสู งกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้จากการขาย จานวน 2 ราย มูลค่าการขายรวม 330.78 ล้านบาท และ 2 ราย มูลค่าการขายรวม 375.29 ล้านบาทตามลาดับ
25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
25.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทาสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้
สกุลเงิน

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

วงเงิน วงเงินใช้ คงเหลือ วงเงิน วงเงินใช้ คงเหลือ

หนังสื อค้ าประกัน

(หน่วย)

ทั้งสิ้น

ไป

ทั้งสิ้น

พันบาท

25,000

4,024 20,976 25,000

พันบาท 4,445,00

4,625,00

ไป
4,024 20,976

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ

0

ล่วงหน้า

3,883,49
561,506

0

4

4,343,08
281,913

7

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ

พัน
ดอลลาร์

ล่วงหน้า

สหรัฐ

เงินเบิกเกินบัญชี

พันบาท

10,000

65,000

10,000
- 10,000

- 10,000

-

- 70,000

65,000 70,000

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการค้ าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13

25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับการทาสัญญาซื้ อวัตถุดิบจากต่างประเทศที่ ยงั ค้างส่ งเป็ น
จานวน 20.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 5.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับ
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25.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติ ดตั้งเครื่ องจักร
สาหรับทุกโครงการดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2563

2562

มูลค่างานตามสัญญา

9,437

1,950

ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา

6,774

1,212

25.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนิ นงานด้านผูเ้ ช่า ซึ่ งจะก่อให้เกิดค่าเช่าใน
อนาคตสาหรับระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2563

2562

ภายในหนึ่งปี

-

11,977

1-5 ปี

-

49,791

5 ปี ขึ้นไป

-

294,931

-

356,699

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดังกล่าว จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฎิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2
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26. เครื่ องมือทางการเงิน
26.1 สัญญาอนุพนั ธ์
บริ ษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพื่อค้า

435,684

หนี้สินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพื่อค้า

5,239,504

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าคานวณโดยใช้อตั ราที่ กาหนดโดยธนาคารคู ่สัญ ญา
เหล่านั้น ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็ นข้อมูลระดับ 2 ในลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
26.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อวัตถุดิบเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั
ได้ทาสัญญาซื้ อเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชาระหนี้ สิน
ในรู ปเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้วนั ครบกาหนดชาระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 12
เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย
31 ธันวาคม
และสกุลเงิน
จานวนเงินที่ทาสัญญา

2563

2562

ดอลล่าร์สหรัฐฯ

-

254,239

มูลค่าตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บาท

-

7,660,134

มูลค่ายุติธรรมตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บาท

-

7,637,169
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคานวณโดยใช้อตั ราที่ กาหนดโดยธนาคารคู่สญ
ั ญา
เหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็ นข้อมูลระดับ 2 ในลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม และตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2563 บริ ษทั รับรู ้สญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.1 และข้อที่ 26.1
26.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิ ดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วธิ ีการต่างๆ
รวมถึงการจัดสรรเงินกูย้ มื ที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ทั้งนี้ทรัพย์สิน
และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดประเภทตามอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา

ไม่มี

อัตรา

อัตรา

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย
ภายใน

มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง

1 ปี

1 ถึง 5 ปี

5 ปี

ตามราคา

ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อ

ตลาด

ปี )

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

-

-

- 29,716,05 42,019,892 71,735,942 0.125-0.75

สด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

0
-

-

-

- 191,312,60 191,312,60
3

-

-

-

3

- 29,716,05 233,332,49 263,048,54
0

5

5
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(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา

ไม่มี

อัตรา

อัตรา

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย
ภายใน

มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง

1 ปี

1 ถึง 5 ปี

5 ปี

ตามราคา

ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อ

ตลาด

ปี )

หนีส้ ินทางการเงิน
เงิ น กู้ยืม ระยะสั้น จากสถาบัน 32,000,00
การเงิน

0

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

- 32,000,000

-

-

- 53,164,816 53,164,81

1.06

-

6
หนี้สินตามสัญญาเช่า

4,795,874 23,160,89 215,600,6
8

-

- 243,557,41

38

0

36,795,87 23,160,89 215,600,6

- 53,164,816 328,722,22

4 8

38

3.10

6
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(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา

ไม่มี

อัตรา

อัตรา

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย
ภายใน

มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง

1 ปี

1 ถึง 5 ปี

5 ปี

ตามราคา

ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อ

ตลาด

ปี )
(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา

ไม่มี

อัตรา

อัตรา

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย
ภายใน

มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง

1 ปี

1 ถึง 5 ปี

5 ปี

ตามราคา

ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อ

ตลาด

ปี )

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

-

-

- 59,470,33 11,247,114 70,717,449 0.10-0.75

สด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

5
-

-

-

- 190,370,19 190,370,19
3

-

-

-

3

- 59,470,33 201,617,30 261,087,64
5

7

2
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(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา

ไม่มี

อัตรา

อัตรา

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย
ภายใน

มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง

1 ปี

1 ถึง 5 ปี

5 ปี

ตามราคา

ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อ

ตลาด

ปี )

หนีส้ ินทางการเงิน
เงิ น กู้ยืม ระยะสั้น จากสถาบัน 251,458,2
การเงิน

-

-

78

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

- 251,458,27 1.60-2.00
8

-

-

-

- 41,954,306 41,954,306

251,458,2

-

-

- 41,954,306 293,412,58

78

-

4

26.4 ความเสี่ ยงด้านเครดิต
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตจากการไม่ได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้การค้าทัว่ ไป บริ ษทั มีการพิจารณาความสามารถในการจ่าย
ชาระหนี้ ของลูกหนี้ การค้าทัว่ ไปแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่อ สาหรับลูกหนี้ การค้าที่คาดว่าจะมีความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
บริ ษทั ได้พิจารณารับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตไว้อย่างเพียงพอแล้ว ส่วนลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริ ษทั เชื่อว่าไม่
มีความเสี่ ยงจากการที่ ลูกหนี้ การค้ากิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันจะไม่ชาระหนี้ เนื่ องจากลูกหนี้ มีสภาพคล่องทางการเงิ นดี และมี
ความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ได้
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26.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืม มี อตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดง
มูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
27. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน สารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราที่ข้ ึนอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้มี
สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการกองทุน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุนของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวน 0.36 ล้าน
บาท และ 0.49 ล้านบาท ตามลาดับ
28. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2564 เพื่อขออนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรของปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ
0.12 บาท จานวนเงิน 47.84 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.08 บาท จานวนเงิน 31.89 ล้านบาท รวมเป็ นเงิน
ปั นผลทั้งสิ้นอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 79.73 ล้านบาท
29. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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