สารบัญ
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132

การระกอบธุรกิจและผลการดาเนิ นงาน

โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูล
สาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงาน และอืน่ ๆ

49
การบริหารจัดการความเสีย่ ง

54

158
รายงานผลการดาเนิ นงานสาคัญด้านการ
กากับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน

92

173

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน

102

181

ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอืน่

รายงานผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต

104

184

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
เป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลีรำยเดียวใน
ประเทศไทยทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
อยู่ในภำคธุรกิจเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร (AGRO) ซึง่
กระบวนกำรผลิตของเรำอยู่ภำยใต้ระบบคุณภำพสุขอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยของอำหำร อำทิเช่น ISO 22000, GHP,
HACCP และ HALAL เพือ่ ให้ผูบ้ ริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์
จำกแป้ งสำลีทม่ี คี ุณภำพสูงสุด และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้
เพือ่ ให้เกิดควำมมันใจสู
่ งสุดต่อบุคลำกรและระบบกำร
บริหำรงำนภำยในองค์กรควบคู่กนั ไป อีกทัง้ ดำเนินโครงกำร
สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชนเพือ่ สร้ำงควำมสัมพันธ์กบั
ลูกค้ำ และมุ่งเน้นเรื่องกำรพัฒนำองค์กร
ในส่วนของควำมรับผิดชอบและกำรดูแลสังคม เรำไม่เพียงให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรธุรกิจ เรำยัง
ตระหนัก และให้ควำมสำคัญในกำรตอบแทนสังคม โดยจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ สังคมตลอดทัง้ ปี บริษทั ฯ ได้มี
โครงกำร “ปันสุข ร่วมสูภ้ ยั โควิด” โดยได้มกี ำรบริจำคสิง่ ของจำเป็ นในกำรดำรงชีพ อำทิ ข้ำวสำร อำหำรแห้ง เพือ่
บรรเทำควำมเดือนร้อนแก่ชมุ ชนโดยรอบ
บริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันอย่
่ ำงไม่หยุดยัง้ ในกำรรักษำสถำนภำพทำงกำรเงินและควำมแข็งแกร่งมันคงทำง
่
ธุรกิจ รวมถึงกำรผลิตสินค้ำทีม่ คี ุณภำพและบริกำรทีไ่ ด้มำตรฐำนส่งถึงมือผูบ้ ริโภค ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโควิด-19

ทัวโลกที
่
ย่ งั คงแพร่กระจำย

ซึง่ ทีมผูบ้ ริหำรสำมำรถจัดกำรสถำนกำรณ์ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและรวดเร็ว บริษทั ฯ จะรักษำควำมเป็ นผูน้ ำทำงกำรตลำด จึงขอให้ท่ำนโปรดให้ควำมไว้วำงใจและ
สนับสนุนกำรดำเนินกำรของผูบ้ ริหำร อันเป็ นประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ตลอดไป

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ในปี 2564 บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) มีผล
ประกอบกำรทีย่ อดเยีย่ มและเป็ น New High ด้วยยอดขำย 1,483 ล้ำน
บำท เพิม่ ขึ้นจำกปี 2563 เป็ นเงิน 1,465 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 1.23
มีกำไรสุทธิรวม 112.7 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้นจำกปี 2563 เป็ นเงิน 7.2 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 6.82 มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลรวมทัง้ ปี 21 สตำงค์ต่อ
หุน้ มีกำลังกำรผลิตมวลรวม 500 ตันข้ำวสำลีต่อวัน และใช้กำลังกำรผลิต
เฉลีย่ ทัง้ ปี ทป่ี ระมำณ 72.19 %
ในปี 2564 ถือว่ำยังคงเป็ นปี ท่ที ำ้ ทำยสำหรับบริษทั ฯ เพรำะยังคง
ต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 แต่สง่ิ ที่ทำให้บริษทั ฯ
สำมำรถเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง คือ ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวอย่ำง
รวดเร็วท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงตลอดเวลำ คณะกรรมกำร
บริหำร รวมถึงผูบ้ ริหำรระดับสูง ได้มกี ำรวำงแผนงำน ปรับนโยบำยและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้
บรรลุเป้ ำหมำยที่ทำงบริษทั ฯ กำหนดไว้ได้
สุดท้ำยนี้ ในนำมของคณะกรรมกำรบริหำร ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ คู่คำ้ ลูกค้ำ รวมทัง้ ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกท่ำน ทีไ่ ด้
สนับสนุ นและมอบควำมไว้วำงใจบริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) เรำขอสัญญำว่ำกำรเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริษทั ฯ
เป็ นพันธกิจหลักของเรำทีจ่ ะต้องทำให้ได้อย่ำงต่อเนื่องด้วยควำมรอบคอบ ซือ่ สัตย์ โปร่งใส ภำยใต้หลักธรรมำภิบำลทีด่ ีของบริษทั
มหำชน เพือ่ พัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำด้วยควำมมุง่ มัน่ และประสบกำรณ์ของเรำ ให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและไม่หยุดยัง้

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯปัจจุบนั ประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระ ทีม่ คี ุณสมบัติตำมข้อกำหนดและแนวทำงปฏิบตั ิทด่ี ขี อง
คณะกรรมกำรตรวจสอบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ได้รบั กำร
แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั มีทงั้ หมด 3 ท่ำนได้แก่
1. นำยสมชัย วนำวิทย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยอเนก คำชุ่ม
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ได้แก่ นำยสมชัย วนำวิทย เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิ มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนทำรเงิน
กำรบัญชี มีคุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกำตลำดทุน
ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยปฏิบตั ิหน้ำทีด่ ว้ ยควำมรอบครอบ และ
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเพือ่ ประโยชน์สูงสุดขององค์กรและสอดคล้อง
ตำมทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงส่งเสริมและผลักดันให้บริษทั ฯ
ปฏิบตั ิตำมข้อพึงปฏิบตั ิทด่ี ีของบริษทั จดทะเบียน มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ครัง้ โดยจะประชุมร่วมกับผูบ้ ริหำร
ระดับสูง ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภำยใน ซึง่ สรุปสำระสำคัญในกำรปฏิบตั ิหน้ำทีไ่ ด้ ดังนี้
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้เชิญผูส้ อบบัญชีเข้ำร่วมประชุมทุกครัง้ ทีม่ กี ำร
พิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินโดยสอบถำมผูส้ อบบัญชีในเรื่อง
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบกำรเงิน และควำมเพียงพอในกำรเปิ ดเผยข้อมูลงบกำรเงินทีม่ ผี ลกระทบต่องบกำรเงิน เพือ่ ให้
มันใจว่
่ ำกำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และหลักกำรบัญชีทร่ี องรับทัว่ ไป ซึง่
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีว่ำงบกำรเงินดังกล่ำวมีควำมถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญในมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำสอบทำนให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุม
ภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในทีม่ คี วำมเหมำะสมและมีประสิทธิผลมิให้เกิดควำมขัดแย้งหรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมำยของบริษทั
ฯ และข้อกำหนดต่ำงๆ พร้อมให้ขอ้ แนะนำแก่ฝ่ำยบริหำรเพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำนมีควำมรัดกุมรอบคอบและถูกต้อง ตลอดจนให้มกี ำร
ติดตำมและปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของรำยงำนผลกำรตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภำยในและภำยนอก เพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำน
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯมีควำมเหมำะสมเพียงพอโดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ น
สำระสำคัญ
ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำคัดเลือก นำงสำวฤทัยชนก สุภำพงษ์ จำกบริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ
จำกัด เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยมีหน้ำที่
ตรวจสอบภำยใน รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะแก่บริษทั ฯ เพือ่ นำไปแก้ไขให้ดำเนินกิจกำรเป็ นไปด้วยควำมโปร่งใสสอดคล้องกับหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
กำรกฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยดังกล่ำวโดย
ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำทีใ่ นกำรพิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบ
บัญชีและกำหนดค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำถึงคุณภำพงำน สถำนะของผูส้ อบบัญชี ข้อจำกัดทีม่ สี ำระสำคัญ หรือข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
และสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำปี 2564
จำกบริษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นำยอำพล จำนงวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 4663 หรือ นำยนริศ เสำวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2564 เพือ่ ทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษทั ฯ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภำพของผูส้ อบบัญชี ประสิทธิภำพในกำรทำงำน และเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ควำม
เห็นชอบจำก ก.ล.ต. พร้อมทัง้ พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสำหรับปี 2564 เท่ำกับปี ทผ่ี ่ำนมำ
การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรได้ให้ควำมสำคัญและระมัดระวังต่อกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงของบริษทั ฯ ตลำดจนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดยี ่งิ ขึ้น เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ใน
ปี 2564 ได้แต่งตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงในระดับฝ่ ำยจัดกำรเพือ่ ติดตำมดูแลควำมเสีย่ ง และระบบควบคุมภำยในทัว่ ทัง้ องค์กร
ให้มปี ระสิทธิภำพ โดยจัดให้มกี ำรประชุมทีมงำนไตรมำสละ 1 ครัง้ เพือ่ ร่วมประเมินควำมเสี่ยง จัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ควบคุม ติดตำม และประเมินผล
รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
รำยกำรเกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำว่ำกำรทำรำยกำรมีควำม
สมเหตุสมผล รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลของรำยกำรดังกล่ำวตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกไตรมำสอย่ำงสมำ่ เสมอ
ความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำร ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
โดยได้มกี ำรแต่งตัง้ คณะทำงำนรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพือ่ ดำเนินกำรในกำรพิจำรณำ
และนำเสนอนโยบำย แผนงำนและกลยุทธ์ดำ้ นกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนจัดให้มกี ำรสือ่ สำรให้
ควำมรูค้ วำมเข้ำใจกับพนักงำนในทุกระดับอย่ำงทัว่ ถึง และรับผิดชอบในกำรดูแลติดตำมแผนงำนกำรดำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ ยืน
และให้มกี ำรพิจำรณำทบทวนประเมินประสิทธืผลในกำรดำเนินงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั ได้ทรำบและพิจำรณำในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ในการบริหารภาคการผลิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
- จัดเก็บข้ำวสำลีในถังเหล็กเคลือบกัลวำไนซ์ควำมจุสูงสุดกว่ำ
60,000 ตัน
- ระบบสำยพำนลำเลียงอัตโนมัตคิ รบวงจรผ่ำนโปรแกรม SCADA
- เทคโนโลยีกำรรมยำระบบ J-System

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
- เทคโนโลยีกำรผลิตทันสมัยทีส่ ุดในโลก มีกำลังกำรผลิตสูงสุด
500 ตันข้ำวสำลีต่อวันควำมจุสูงสุดกว่ำ 60,000 ตัน
- กระบวนกำรผลิตแบบปิ ด (Closes System) เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA
- รับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรสำกล GHP HACCP
ISO 22000:2005 และ HALAL

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
- คลังสินค้ำจัดเก็บแป้ งสำลีถกู ออกแบบให้ถกู สุขลักษณะทีด่ ตี ำม
หลัก GMP สำมำรถจัดเก็บแป้ งสำลีได้สูงสุดถึง 2,000 ตัน
- มีเทคโนโลยีกำรร่อนแป้ งสำลีก่อนกำรจัดส่งได้มำกถึง 4 ตันแป้ ง
สำลีต่อชัว่ โมง
- ห้องรมยำแป้ งสำลีระบบปิ ด (Closed System)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
- ระบบไสเจียรลูกกลิ้งโม่แป้ งสำลีแบบครบวงจรและทันสมัยทีส่ ุดในโลก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
- อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบตั กิ ำรทำงวิทยำศำสตร์ทงั้ หมดได้รบั
กำรทวนสอบ ผลกำรวิเครำะห์จำกสถำบันภำยนอกทีไ่ ด้กำรรับรอง
มำตรฐำน ISO/ IEC 17025

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
- มีกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์แป้ งสำลีให้มคี ุณภำพและปลอดภัยตรง
ตำมข้อกำหนดกฎหมำยอำหำรสำกล (CODEX) พร้อมทัง้ ตอบสนอง
ต่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
- รถเบ้ำท์ขนส่งแป้ งสำลีตดิ ตัง้ อุปกรณ์และระบบขนถ่ำยทีท่ นั สมัยถังเบ้ำท์
บรรจุแป้ งสำลีผลิตจำกถังสเตนเลส 316 L ทีไ่ ด้รบั มำตรฐำนและถูก
สุขลักษณะทีด่ ตี ำมหลัก GHP สำมำรถขนส่งแป้ งสำลีได้สูงสุด 180 ตัน
ต่อวัน

เป้ าหมายการเจริญเติบโตของบริษทั
1. บริษทั ฯ จะผลักดันให้โรงงำนสำมำรถใช้กำลังกำรผลิตทีม่ อี ยู่ได้อย่ำงเต็มที่ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล และเพือ่ ให้บริษทั ฯ มี
สินค้ำมำกพอสำหรับรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำทีเ่ พิม่ ขึ้นในอนำคตได้
2. บริษทั ฯ มีแผนในกำรขยำยฐำนลูกค้ำให้มคี วำมหลำกหลำยมำกขึ้น จำกเดิมทีเ่ น้นเฉพำะกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม รำยใหญ่ให้ครอบคลุม
ผูป้ ระกอบกำรขนำดกลำงและเล็กให้มำกขึ้น รวมถึงผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้ำย เพือ่ ลดกำรกระจุกตัวในกลุ่มลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ นอกจำกนี้
บริษทั ฯ ยังได้เล็งเห็นโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกค้ำ ให้ครอบคลุมในต่ำงจังหวัดเพิม่ ขึ้น ซึ่งในกำรขยำยฐำนลูกค้ำดังกล่ำวจะทำให้บริษทั ฯ มีช่องทำงใน
กำรเพิม่ ฐำนรำยได้ของบริษทั ฯ ได้ต่อไป ทำให้อตั รำกำไรเติบโตและสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้มำกขึ้น
3. บริษทั ฯ มีแผนงำนทีจ่ ะพัฒนำสินค้ำใหม่ๆ ออกมำจำหน่ำยให้มำกกว่ำปัจจุบนั รวมถึงกำรพัฒนำสินค้ำทีม่ อี ยู่ให้สำมำรถเพิม่ มูลค่ำได้ เพื่อให้
บริษทั ฯ สำมำรถจำหน่ำยสินค้ำทีร่ ำคำสูงขึ้นได้ ซึง่ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะส่งผลให้บริษทั ฯ มีรำยได้เพิม่ สูงขึ้น สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ อื
หุน้ ได้มำกยิง่ ขึ้น

เป้ าหมายระยะสัน้
-

ขยำยตลำดเพือ่ เพิม่ ยอดขำย และเพิม่ กำลังกำรผลิตเป็ น 80% ของกำลังกำรผลิตรวม(กำลังกำรผลิตรวม 500 ตันข้ำวสำลีต่อวัน)

เป้ าหมายระยะยาว
-

ขยำยตลำดเพือ่ เพิม่ ยอดขำย และเพิม่ กำลังกำรผลิตเป็ น 90 - 100% ของกำลังกำรผลิตรวม(กำลังกำรผลิตรวม 500 ตันข้ำวสำลีต่อวัน)
เพิม่ อัตรำกำไรสุทธิ และรักษำให้ไม่ตำ่ กว่ำ 10%
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนิ นงาน
โครงสร้างและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ผูน้ ำเข้ำข้ำวสำลีและผูผ้ ลิตแป้ งสำลีรำยใหญ่ของประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินธุรกิจตัง้ แต่ปี 2550
บริษทั ได้ให้ควำมสำคัญในเรื่องคุณภำพของสินค้ำ เริ่มตัง้ แต่กำรเลือกสรรพันธุข์ ำ้ วทีม่ มี ำตรฐำนสูง ปริมำณโปรตีน และกลูเตนทีเ่ หมำะสม ทำกำรแปร
รูปให้ได้แป้ งสำลีทม่ี คี ุณภำพ สำหรับลูกค้ำแต่ละกลุม่ ทีใ่ ช้ในกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ และอำหำรหลำกหลำยชนิด
บริษทั ฯ ได้เลือกสรรอุปกรณ์เครื่องจักรอันลำ้ สมัย โดยใช้ระบบกำรแปรรูปแป้ งสำลีอตั โนมัตแิ บบ CIM (Computer Integrated Manufacturing)
ซึง่ มีควำมสำมำรถพิเศษในกำรควบคุมคุณภำพของแป้ งสำลีสูตรต่ำงๆได้อย่ำงแม่นยำ สะอำด และ ถูกสุขลักษณะ ภำยใต้ระบบกำรวิเครำะห์ และควบคุมจุด
วิกฤตอันตรำยในกระบวนกำรผลิต อันส่งผลกระทบต่อคุณภำพทำงเคมี ชีวภำพ และกำยภำพของแป้ งสำลี (Hazardous Analysis Critical Control Points:
HACCP) อีกทัง้ ยังคำนึงถึงควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรเป็ นสำคัญ
บริษทั ฯ ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตทัง้ ด้ำนระบบคุณภำพ สุขอนำมัยและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อำทิเช่น ISO 22000, GMP,
HACCP และ HALAL เพือ่ ให้ผูบ้ ริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์จำกแป้ งสำลีทม่ี คี ุณภำพสูงสุดและสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้เพือ่ ให้เกิดควำมมันใจ
่
สูงสุด นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ ยังมีทมี ค้นคว้ำและวิจยั ผลิตภัณฑ์ ซึง่ คอยให้บริกำรผลิตแป้ งสำลีตำมสูตรเฉพำะ (Tailor – Made Flour) และคิดค้นแป้ ง
สำลีประเภทใหม่ๆ สูตรพิเศษ (Novel Products) เพือ่ ตอบสนองควำมต้องกำรทีห่ ลำกหลำยของลูกค้ำอีกด้วย
ในด้ำนของฝ่ ำยขำยและกำรตลำด พร้อมทัง้ กำรให้บริกำรหลังกำรขำย บริษทั ฯ ได้พฒั นำบุคลำกรโดยมีกำรฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ เพิม่
ทักษะด้ำนกำรขำยให้พนักงำนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ตลอดจนกำรให้บริกำรหลังกำรขำยทีม่ ปี ระสิทธิภำพมำกขึ้น
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ประวัตคิ วามเป็ นมาและการเปลีย่ นแปลงพัฒนาการที่สาคัญ

2520

2552

บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
ได้รบั ใบรับรองให้ใช้เครื่องหมำย HALAL จำก
"TMILL" เดิมชื่อ บริษทั ไทยชูกำร์คลังสินค้ำ สำนักงำนกรรมกำรอิสลำม ประจำจังหวัด
จำกัด ก่อตัง้ โดยกำรรวมตัวของกลุม่
สมุทรปรำกำร
อุตสำหกรรมโรงงำนนำ้ ตำล

2534

2553

ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ มีมติให้แปรสภำพ
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) บริษทั เป็ นบริษทั มหำชนจำกัด และแปลงมูลค่ำ
("TSTE") ได้เข้ำซื้อหุน้ จำกกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เดิม หุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท เป็ นหุน้ ละ 1 บำท และมี
เนื่องจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงกำรถือ มติเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 200 ล้ำนบำท เป็ น
หุน้ ภำยในเครือบริษทั ของ TSTE ทำให้ 285 ล้ำนบำท โดยออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน
TSTE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 61.30 และ 85 ล้ำนหุน้ เพือ่ เสนอขำยแก่ประชำชน
บริษทั ฯ มีสถำนะเป็ นบริษทั ย่อยของ TSTE

2548

2555

2561
ได้รบั รองให้เป็ นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC)
และได้รบั รองควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมและ
องค์กรนวัตกรรม จำกสำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ และจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชำระ
แล ้วเป็ น 398.7 ล้ำนบำท

2562
ติดอันดับ ESG 100 ติด 1 ใน 100 บริษทั จด
ทะเบียนทีม่ กี ำรดำเนินงำนโดดเด่นด้ำน
สิง่ แวดล ้อม สังคม และธรรมำภิบำล จำก
สถำบันไทยพัฒน์ ด้วยกำรคัดเลือกจำก 771
บริษทั จดทะเบียน ได้รบั ใบประกำศเกียรติคุณ
ทีส่ นับสนุนกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม จำก

เริ่มทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้ำนบำท ในวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555 อยู่ในหมวดธุรกิจ มูลนิธนิ วัตกรรมทำงสังคม และมีกำร
มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท เพือ่ ก่อสร้ำง ขนำดกลำง ใช้ช่อื ย่อในกำรซื้อขำยหลักว่ำ TMILL ปฏิบตั งิ ำนโดยไม่เกิดอุบตั เิ หตุครบ 900 วันได้
โรงงำนผลิตแป้ งสำลี มีกำลังกำรผลิตรวม 250
สำเร็จ
ตันข้ำวสำลีต่อวัน
ได้มกี ำรใช้กำลังกำรผลิตเต็มกำลัง จึงได้มกี ำร
ลงทุนขยำยเพิม่ อีกเท่ำตัวเป็ น 500 ตันข้ำวสำลีต่อ ได้ผ่ำนกำรตรวจรับรองระบบ ISO 14001 ซึง่
เป็ นมำตรำฐำนระบบจัดกำรสิง่ แวดล ้อมทีไ่ ด้รบั
จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ นบริษทั ที เอส วัน โดยเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 114 ล้ำนหุน้
กำรยอมรับมำกทีส่ ุดจำกหน่วยงำนองค์กรทัว่
ฟลำวมิลล์ จำกัด และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 1 บำท เพือ่ จำหน่ำยผูถ้ อื หุน้
โลก และได้รบั กิตติกรรมประกำศ
400 ล้ำนบำท เพือ่ ใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกำร และรับรองกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
TMILL-W1
Sustainability Disclosure Acknowledgement
ดำเนินธุรกิจ

2558

2550

2551
ได้รบั ใบรับรอง GHP, HACCP และ ISO
22000:2005จำกบริษทั เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จำกัด

2560

2563

ซึง่ เป็ นรำงวัลกำรเปิ ดเผยข้อมูลควำมยังยื
่ นต่อ
สำธำรณะ จำกสถำบันไทยพัฒน์

ได้รบั รำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จำก
กระทรวงอุตสำหกรรม และได้รบั รำงวัลรณรงค์
ลดอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำนเป็ นศุนย์ 300,100
ชัว่ โมง จำกกระทรวงแรงงำน
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บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) หรือ “TMILL” โรงงำนโม่แป้ งสำลีรำยใหญ่และมีเทคโนโลยีกำรผลิตทีท่ นั สมัยทีส่ ุดในประเทศ ติด
1 ใน 146 บริษทั ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศรำยชือ่ หุน้ ยัง่ ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี
2564 ในกลุม่ เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วดั ทัว่ ไป 17 หมวด ครอบคลุมมิตเิ ศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบำล) สังคม และ
สิง่ แวดล้อม และตัวชี้วดั ตำมลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมรวม 12 หมวด โดยให้ควำมสำคัญในกำรขับเคลือ่ นธุรกิจตำมหลัก
บรรษัทภิบำลให้เติบโตอย่ำงยังยื
่ นโดยคำนึงถึงสังคม สิง่ แวดล ้อม และบรรษัทภิบำล (ESG) พร้อมคำนึงถึงผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำย และสร้ำง
ผลตอบแทนได้อย่ำงยังยื
่ นในระยะยำว แม้ตอ้ งเผชิญกับภำวะวิกฤต COVID-19
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การรับรองมาตรฐานทางอาหาร
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โครงสร้างรายได้
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลี โดยสังเมล็
่ ดข้ำวสำลีซง่ึ เป็ นวัตถุดบิ มำจำกต่ำงประเทศทัง้ หมด เพือ่ มำทำกำรโม่เป็ นแป้ งสำลี โดย
ผ่ำนกรรมวิธกี ำรผลิตด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยจำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพือ่ ให้ได้แป้ งสำลีทม่ี คี ุณภำพและมำตรฐำนตรงตำมเกณฑ์ทล่ี ูกค้ำกำหนด ซึง่
แป้ งสำลีทบ่ี ริษทั ฯ ผลิตได้มที งั้ แบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนตำ่ โดยแป้ งสำลีแต่ละชนิดทีผ่ ลิตได้จะนำไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ผลิตสินค้ำทีแ่ ตกต่ำงกัน หำกเป็ น
แป้ งสำลีโปรตีนสูงจะเหมำะสำหรับผลิตบะหมีก่ ่งึ สำเร็จรูป บะหมีส่ ด ขนมปัง และอำหำรสัตว์ ในขณะทีแ่ ป้ งสำลีโปรตีนต ำ่ จะเหมำะกับกำรผลิตบิสกิต เค้ก
ซำลำเปำ ปำท่องโก๋ หรือแป้ งอเนกประสงค์ บริษทั ฯ จำหน่ำยแป้ งสำลีภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษทั กว่ำ 10 ตรำสินค้ำ อำทิเช่น แป้ งบะหมีส่ ด-ตรำเส้นหยก
แป้ งบะหมีส่ ด-ตรำเส้นเหลือง แป้ งขนมปัง-ตรำปังแดง แป้ งขนมปัง-ตรำปังเหลือง แป้ งอเนกประสงค์-ตรำกุลำแดง เป็ นต้น โดยมีขนำดบรรจุแป้ งสำลีแบ่งเป็ น
2 ขนำด ได้แก่ ถุงขนำด 22.5 กิโลกรัม และแบบรถเบำท์ขนำด 10,000 กิโลกรัม นอกจำกนี้ยงั มี By Product เป็ นรำข้ำวสำลี บรรจุถงุ ขนำด 50 กิโลกรัม
ทำงบริษทั ฯจะเปิ ดให้บคุ คลภำยนอกเข้ำร่วมกำรประมูลรำคำ ซึง่ จะมีกำรเปิ ดเข้ำร่วมประมูล 2 ครัง้ ต่อเดือน สำมำรถติดตำมข้อมูล วัน และเวลำประมูลผ่ำน
ทำงช่องทำงกำรติดต่อของบริษทั ฯ โดยมีโครงสร้ำงรำยได้ในเชิงยอดขำยและปริมำณกำรจำหน่ำยแป้ งสำลีแต่ละชนิด ดังนี้

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์
ประเภทของรายได้
แป้ งสาลี
ราข้าวสาลี
จมูกข้าวสาลี
รายได้อน่ื 1/
รายได้รวม

2562
ล้านบาท
1,270.0
206.0
0.4
9.4
1,485.8

2563
%
85.5
13.9
0.0
0.6
100

ล้านบาท
1,255.1
209.4
0.3
2.6
1,467.4

2564
%
85.5
14.3
0.0
0.2
100

ล้านบาท
1,245.2
236.6
1.4
9.2
1,492.4

%
83.4
15.9
0.1
0.6
100

หมายเหตุ : 1/ รำยได้อ่นื ประกอบด้วยกำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่ น, ดอกเบี้ยรับ, กำไร (ขำดทุน) จำกสัญญำอนพันธ์, กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยสินทรัพย์, รำยได้จำกกำรขำยแป้ งสำลีเสีย และขำยรำ
เสีย
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โครงสร้า งรายได้ข องแต่ ล ะผลิ ต ภัณ ฑ์ ตั้ ง แต่ ปี 2562-2564
400

374.4

359.6

350

293.2

300

315.8 308.7 316.5

313.4

297.9

287.2

250
200
150

191.9

175.6

166.5
127.2

111

106.5

100
50

10.8

8.3

5.8

0

2562
แป้งบะหมี่สด

2563
แป้งบะหมี่ก่งึ สำเร็จรูป

แป้งขนมปัง

2564
แป้งอเนกประสงค์

2562

แป้งบิสกิต

แป้งชนิดอื่นๆ

2563

2564

ประเภทของรายได้
แป้ งบะหมี่สด
แป้ งบะหมี่ก่งึ สาเร็จรูป
แป้ งขนมปัง
แป้ งอเนกประสงค์
แป้ งบิสกิต
แป้ งชนิ ดอืน่ ๆ
รวมรายได้จากการจาหน่ ายแป้ งสาลีทง้ั หมด

ล้านบาท
127.2
293.2
374.4
297.9
166.5
10.8
1,270.0

%
10.0
23.1
29.5
23.5
13.1
0.8
100

ล้านบาท
111.0
287.2
359.6
313.4
175.6
8.3
1,255.1

%
8.8
22.9
28.6
25.0
14.0
0.7
100

ล้านบาท
106.5
315.8
308.7
316.5
191.9
5.8
1,245.2

%
8.5
25.4
24.8
25.4
15.4
0.5
100
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ปริ ม าณการจาหน่ ายแป้ งแต่ ล ะชนิ ด ตั้ ง แต่ ปี 2562-2564
30,000.00

24,514.50
23,971.30
22,680.60

24,127.70

25,000.00

22,370.50

22,003.20

23,942.40

19,746.50

20,000.00
15,000.00

12,906.70

12,376.40

11,136.90
10,000.00

23,814.30

8,401.10

7,651.80

7,152.70

5,000.00

418.3

325.7

234.00

0.00
2562
แป้งบะหมี่สด

2563
แป้งบะหมี่ก่งึ สำเร็จรูป

แป้งขนมปัง

2564

แป้งอเนกประสงค์

2562

แป้งบิสกิต

แป้งชนิดอื่นๆ

2563

2564

ประเภทของรายได้
แป้ งบะหมี่สด
แป้ งบะหมี่ก่งึ สาเร็จรูป
แป้ งขนมปัง
แป้ งอเนกประสงค์
แป้ งบิสกิต
แป้ งชนิ ดอืน่ ๆ
รวมรายได้จากการจาหน่ ายแป้ งสาลี
ทัง้ หมด

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

%
9.5
25.3
27.3
24.9
12.6
0.4

ตัน
7,651.8
22,680.6
23,971.3
24,514.5
12,376.4
325.7

%
8.4
24.8
26.2
26.8
13.5
0.3

ตัน
7,152.7
23,942.4
19,746.5
23,814.3
12,906.7
234

%
8.1
27.3
22.5
27.1
14.7
0.3

88,457.7

100

91,520.3

100

87,796.6

100
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีของบริษทั ฯ สามารถแบ่งประเภทได้ดงั นี้
1) แป้ งบะหมี่สด
บริษทั ฯ ผลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลีสำหรับทำเส้นบะหมีแ่ บบจีนภำยใต้ตรำสินค้ำเส้นหยก ซึง่ มีปริมำณโปรตีนร้อยละ 11-13 และแป้ งสำลี
สำหรับทำเส้นบะหมีแ่ บบญีป่ ่ นุ ภำยใต้ตรำสินค้ำเส้นเหลืองและมีปริมำณโปรตีนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 10-11 โดยคุณสมบัตขิ องแป้ งสำลีจะทำให้บะหมีม่ คี วำม
เหนียว ยืดหยุ่นดี มีควำมอ่อนนุ่มและมีสสี วย
คุณสมบัติ แป้ งสำลีคุณภำพพิเศษ สำหรับทำบะหมีส่ ด หรือแผ่นเกีย๊ ว มีปริมำณโปรตีนสูง 10-12.5% ทำให้เส้นบะหมีท่ ่ี
ผลิตออกมำมีคุณภำพเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น และสีสรรสวยงำม
เหมาะสาหรับใช้ทา บะหมีส่ ด และแผ่นเกีย๊ ว

คุณสมบัติ แป้ งสำลีคุณภำพพิเศษ สำหรับทำบะหมีส่ ดมีปริมำณโปรตีนสูง 12-13% มีคุณสมบัตดิ ูดซึมนำ้ ได้ดมี คี วำม
เหนียวและยืดหยุ่นดี ทำให้เส้นบะหมีท่ ผ่ี ลิตออกมำมีคุณสมบัตเิ หนียวนุ่ม ยืดหยุ่น และสีสรรสวยงำม
เหมาะสาหรับใช้ทา บะหมีส่ ด และหมีเ่ กีย๊ ว
2) แป้ งบะหมี่ก่งึ สาเร็จรูป
บริษทั ฯ ผลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลีสำหรับทำบะหมีก่ ่งึ สำเร็จรูปภำยใต้ตรำสินค้ำเส้นทอง ซึง่ มีปริมำณโปรตีนร้อยละ 10-12 โดยคุณสมบัติ
ของแป้ งสำลีจะทำให้บะหมีม่ คี วำมเหนียว นุ่ม สีเหลืองอ่อน น่ำรับประทำน
คุณสมบัติ แป้ งสำลีคุณภำพพิเศษ มีปริมำณโปรตีน10-13% ซึง่ ขึ้นอยู่กบั ควำมต้องกำรของลูกค้ำ และกรรมวิธกี ำรผลิต
มีคุณสมบัตเิ หนียว ยืดหยุ่น
เหมาะสาหรับใช้ทา บะหมีก่ ่งึ สำเร็จรูป
3) แป้ งขนมปัง
บริษทั ฯ ผลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลีสำหรับทำขนมปังภำยใต้ตรำสินค้ำปังแดง ซึง่ เป็ นแป้ งทีม่ ปี ริมำณโปรตีนสูงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 13-14 และมี
ปริมำณกลูเต็นสูง ซึง่ กลูเต็นเป็ นโปรตีนทีส่ กัดจำกแป้ งสำลี โดยคุณสมบัตจิ ะมีควำมเหนียว และยืดหยุ่นดี ดูดซึมนำ้ ได้มำก ทนทำนต่อกำรนวดและ
กำรหมัก ทำให้ขนมปังมีคุณภำพดีได้รูปทรง มีขนำดใหญ่ และเนื้อละเอียดเหนียวนุ่ม
คุณสมบัติ แป้ งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมำณ โปรตีนสูง 13.5-14.5% มีคุณสมบัตเิ หนียวและยืดหยุ่นดีมำก
อุดมไปด้วยใยอำหำร วิตำมิน แร่ธำตุ และสำรต้ำนอนุมลู อิสระสำหรับผูท้ ร่ี กั สุขภำพ
เหมาะสาหรับใช้ทา ขนมปังเพือ่ สุขภำพ มีคุณค่ำทำงโภชนำสูง
คุณสมบัติ แป้ งสำลีคุณภำพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมำณโปรตีนสูง 13-14% มีปริมำณกลูเตนสูง มีคุณสมบัติ
เหนียวและยืดหยุ่นดีมำก ทนทำนต่อกำรนวดและหมักได้เป็ นอย่ำงดี ทำให้ขนมปังทีผ่ ลิตออกมำมีขนำดใหญ่เนื้อละเอียด
และเหนียวนุ่ม
เหมาะสาหรับใช้ทา ขนมปังชนิดต่ำงๆ เช่น ขนมปังแซนวิส ขนมปังกะโหลก ขนมปังหวำน ขนมใส่ไส้ต่ำงๆ
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คุณสมบัติ แป้ งสำลีคุณภำพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมำณโปรตีนสูง 12.5-13.5% มีคุณสมบัตเิ หนียวและยืดหยุ่นดี
ทำให้ขนมปังทีผ่ ลิตออกมำเหนียวนุ่มและมีปริมำตรดี
เหมาะสาหรับใช้ทา ขนมปังใส้และโดนัทยีสต์
4) แป้ งเอนกประสงค์
บริษทั ฯ ผลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลีเอนกประสงค์ภำยใต้ตรำสินค้ำลูกกลิ้ง ซึง่ เป็ นแป้ งทีม่ ปี ริมำณโปรตีนปำนกลำงประมำณร้อยละ 10-11 มี
ควำมเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมนำ้ พอเหมำะ ใช้ทำขนมได้หลำกหลำยชนิด เช่น บะหมี่ ปำท่องโก๋ โดนัท โรตี เค้ก คุก้ กี้ ขนมเปี ย๊ ะ ขนมไข่ ขนมสำลี่
แพนเค้ก วำฟเฟิ ล ซำลำเปำ และขนมทอดต่ำง ๆ และตรำสินค้ำกุลำแดง ซึง่ มีปริมำณโปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 13 เหมำะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ได้
หลำกหลำย
คุณสมบัติ แป้ งสำลีอเนกประสงค์ มีคุณภำพพิเศษ มีปริมำณโปรตีนสูง 10-11% มีคุณสมบัตเิ หนียว ยืดหยุ่นและดูดซึม
ซับนำ้ ได้
เหมาะสาหรับใช้ทา ขนมได้หลำกหลำยชนิด อำทิ โดนัท โรตี คุกกี้ ขนมเปี ย๊ ะ ขนมไข่ ขนมสำลี่ แพนเค้ก วำฟเฟิ ล
ซำลำเปำ และขนมขบเคี้ยวประเภทต่ำงๆ
คุณสมบัติ แป้ งสำลีคุณภำพพิเศษมีปริมำณโปรตีนสูง เหมำะสำหรับใช้ทำ ผลิตภัณฑ์ได้หลำกหลำย

5) แป้ งบิสกิต
บริษทั ฯ ผลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลีสำหรับทำบิสกิตภำยใต้ตรำสินค้ำกังหัน ซึง่ มีปริมำณโปรตีนค่อนข้ำงตำ่ ถึงปำนกลำงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 9-10 โดย
แป้ งดังกล่ำวมีควำมเหนียวและดูดซึมนำ้ ทีพ่ อเหมำะสำหรับทำบิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิ ล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสำลี่ และขนมทอดต่ ำง ๆ
คุณสมบัติ แป้ งสำลีคุณภำพพิเศษ มีปริมำณโปรตีน 9-10% มีคุณสมบัตเิ หนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมนำ้ ได้ในระดับ
พอเหมำะ
เหมาะสาหรับใช้ทา บิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ วำฟเฟิ ล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสำลี่ และขนมขบเคีย๊ ว ประเภท
ต่ำงๆ
6) แป้ งชนิ ดอืน่
บริษทั ฯ ผลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลีทม่ี คี ุณสมบัตสิ ำหรับนำไปทำอำหำรต่ำงๆ ได้อกี มำกมำย คือ
6.1 แป้ งสำลีสำหรับทำซำลำเปำ ภำยใต้ตรำสินค้ำต้ำหลงเปำ ซึง่ มีปริมำณโปรตีนตำ่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 7-9 เนื้อแป้ ง มีสขี ำวละเอียด เบำ ปริมำณ
เถ้ำตำ่ มีควำมเหนียวน้อย เหมำะสำหรับนำไปทำซำลำเปำ เค้ก คุก้ กี้ ปุยฝ้ ำย ขนมสำลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
คุณสมบัติ แป้ งสำลีคุณภำพ มีปริมำณโปรตีนตำ่ 7.5-8.5% ผ่ำนกรรมวิธผี ลิตพิเศษ ทำให้เนื้อแป้ ง มีสขี ำวละเอียด เบำ
ปริมำณเถ้ำน้อย มีคุณสมบัตเิ หนียวนุ่มในระดับพอเหมำะ
เหมาะสาหรับใช้ทา ซำลำเปำ เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้ ำย ขนมสำลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
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6.2 แป้ งสำลีสำหรับทำปำท่องโก๋ภำยใต้ตรำสินค้ำคู่โก๋โดยมีปริมำณโปรตีนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 11-13 ดูดซึมนำ้ ดีมำก มีควำมเหนียวพอเหมำะ ซึง่ จะ
ทำให้ได้ปำท่องโก๋ทฟ่ี ูตวั ดี กรอบ ได้ปริมำณมำกไม่อมนำ้ มัน
คุณสมบัติ แป้ งสำลีคุณภำพ มีปริมำณโปรตีนตำ่ 7.5-8.5% ผ่ำนกรรมวิธผี ลิตพิเศษ ทำให้เนื้อแป้ ง มีสขี ำวละเอียด เบำ
ปริมำณเถ้ำน้อย มีคุณสมบัตเิ หนียวนุ่มในระดับพอเหมำะ
เหมาะสาหรับใช้ทา ซำลำเปำ เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้ ำย ขนมสำลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
6.3 แป้ งสำลีสำหรับทำเค้ก ภำยใต้ตรำสินค้ำ หัวใจ เช่น บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก เป็ นต้น โดยแป้ งสำลีดงั กล่ำวจะมีปริมำณโปรตีน
อยู่ทร่ี อ้ ยละ 7-9 เนื้อแป้ งมีสขี ำวละเอียด มีคุณสมบัตดิ ูดนำ้ นำ้ ตำล ไขมันได้มำก และช่วยให้กำรผสมส่วนต่ำงๆ เข้ำกันได้ดี ทำให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมี
ควำมนุ่มนวล
คุณสมบัติ แป้ งสำลีคุณภำพพิเศษ มีปริมำณโปรตีนตำ่ 7-8% ผ่ำนกรรมวิธพี เิ ศษ ทำให้เนื้อแป้ งมีสขี ำวละเอียด เบำ
ปริมำณเถ้ำน้อย มีคุณสมบัตดิ ูดซึมนำ้ นำ้ ตำล และไขมันมำกกว่ำปกติ ช่วยให้ส่วนผสมเข้ำกันได้ดยี ง่ิ ขึ้น เนื้อเค้กทีผ่ ลิต
ออกมำมีควำมละเอียดและนุ่มนวลสูง
เหมาะสาหรับใช้ทา บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก และเค้กต่ำงๆ
6.4 แป้ งขนมปังโฮลวีท ภำยใต้ตรำสินค้ำ ปังทอง แป้ งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมำณโฮลวีทสูง ถึงร้อยละ 50 สำมำรถนำไปผลิตขนม
ปังได้งำ่ ยและได้เนื้อขนมปังเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอำหำร วิตำมิน แร่ธำตุ และสำรต้ำนอนุมลู อิสระสำหรับผูท้ ร่ี กั สุขภำพ
บริษทั ฯ ได้ขยำยกำลังกำรผลิตโดยดำเนินกำรตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2556 เมือ่ วันที่ 1 มีนำคม 2556 และครัง้ ที่
3/2557 เมือ่ วันที่ 13 มีนำคม 2557 โดยโครงกำรดังกล่ำวได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ ซึง่ หำกคำนวณขนำดรำยกำร โดยใช้เกณฑ์มลู ค่ำรวมของสิง่ ตอบแทน ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีม่ นี ยั สำคัญทีเ่ ข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ ลง
วันที่ 31 สิงหำคม 2551 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนใน
กำรได้มำหรือจำหน่ำยไป ซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547 รำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น จัดเป็ นรำยกำรประเภทที่ 2 ซึง่ บริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ อ้ ง
เปิ ดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และทำหนังสือเวียนให้ผูถ้ อื หุน้ ทรำบภำยใน 21 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีแ่ จ้งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯ
ได้เปิ ดเผยสำรสนเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

ทรัพย์สนิ ที่ไม่มีตวั ตน
บริษทั ฯ มีเครื่องหมำยกำรค้ำทัง้ หมด 12 ตรำสินค้ำ โดยบริษทั ฯ ได้ยน่ื จดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำกับสำนักเครื่องหมำยกำรค้ำ กรมทรัพย์สนิ
ทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 ซึง่ บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ โดยมีอำยุ 10 ปี นับจำกวันทีย่ น่ื ขอจดทะเบียน
เครื่องหมำยกำรค้ำ โดยรำยละเอียดเครื่องหมำยกำรค้ำ มีดงั นี้
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ภาวะการตลาด การแข่งขัน และแนวโน้มอุตสาหกรรม
ปัจจุบนั คนไทยมีควำมคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์จำกแป้ งสำลีเป็ นอย่ำงดีไม่ว่ำจะเป็ น ขนมปัง บะหมีส่ ด บะหมีก่ ่งึ สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอร์ร่ตี ่ำงๆ
อำทิเช่น เค้ก คุก้ กี้ บิสกิต ทำให้อตุ สำหกรรมผลิตภัณฑ์จำกแป้ งสำลีในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี อย่ำงเห็นได้ชดั โดยมีอตั รำเติบโต
เฉลีย่ อยู่ทป่ี ี ละ 4-5 เปอร์เซนต์ เพรำะผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดจำกแป้ งสำลีสำมำรถบริโภคได้อย่ำงเร่งด่วน รับประทำนได้งำ่ ย และสะดวกในกำรซื้อ สำมำรถ
รับประทำนทดแทนอำหำรเช้ำ หรือรับประทำนเป็ นอำหำรว่ำงในช่วงกลำงวัน รวมทัง้ ยังมีรำคำทีไ่ ม่แพง หำซื้อได้งำ่ ย ประกอบกับปัจจุบนั มีหลำยทีพ่ ฒั นำ
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ สร้ำงสีสนั และเพิม่ ทำงเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค ส่งผลให้ตลำดมีควำมต้องกำรแป้ งสำลีเป็ นจำนวนมำก เพือ่ นำไปใช้เป็ น
วัตถุดบิ ในกำรผลิตเป็ นสินค้ำ

ลักษณะการตลาด
เนื่องจำกสินค้ำของบริษทั ฯ เป็ นสินค้ำขัน้ ต้นเพือ่ ทีจ่ ะใช้แปรรูปนำไปผลิตสินค้ำให้แก่ผูบ้ ริโภค บริษทั ฯ จะเน้นกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ำทีม่ ี
คุณภำพ โดยใช้เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปแป้ งทีท่ นั สมัย เพือ่ ให้สำมำรถควบคุมกำรผลิตสูตรแป้ งอย่ำงแม่นยำ สะอำด และถูกสุขลักษณะ นอกจำกนี้บริษทั
ฯ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรผลิตสินค้ำให้มคี วำมหลำกหลำย เพือ่ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยผลิตแป้ งสำลีตำมสูตรเฉพำะของบริษทั ฯ รวมถึงกำร
ให้บริกำรผลิตแป้ งสำลีตำมสูตรเฉพำะทีล่ ูกค้ำต้องกำร (Tailor-Made Flour) และมีกำรคิดค้นแป้ งสำลีสูตรใหม่ (Novel Products) เพือ่ สนองตอบควำม
ต้องกำรทีห่ ลำกหลำยของลูกค้ำ นอกจำกกำรพัฒนำคุณภำพของสินค้ำ ซึง่ เป็ นกลยุทธ์กำรตลำดทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ แล้ว บริษทั ฯ ได้มกี ำรศึกษำกำร
เคลือ่ นไหวของตลำด ทำกำรวิเครำะห์คู่แข่งขันและคอยติดตำมนโยบำยของรัฐบำลอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ นำมำกำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนทีเ่ หมำะสม

การตลาดและขาย
ในปี 2564 ผลผลิตข้ำวสำลีทม่ี คี ุณภำพตำมเกณฑ์ออกสู่ตลำดมีปริมำณลดลง เนื่องมำจำกสำเหตุหลัก คือ สภำพอำกำศทีแ่ ห้งแล้งประกอบ
กับรำคำค่ำขนส่งสินค้ำ (Freight) ปรับตัวสูงขึ้น บริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์กำรขำยโดยกำรจำกัดปริมำณกำรขำย และมุ่งเน้นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำร
ทำกำไรต่อหน่วยให้ได้มำกทีส่ ุด ถึงแม้จะมีควำมต้องกำรซื้อจำกลูกค้ำทีเ่ ข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงขยำยฐำนลูกค้ำกลุม่ แป้ งทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้ำง
กำไรส่วนเพิม่ จำกกำรดำเนินงำนปกติ อีกทัง้ ยังมีกำรประชุมฝ่ ำยขำยและกำรตลำด วำงกลยุทธ์กำรขำยเชิงรุก เพือ่ ให้ทนั ต่อสถำนกำรณ์ควำมผันผวน
ของตลำด และบรรลุเป้ ำหมำยตำมแผนงำนทีก่ ำหนด

เป้ าหมาย ปี 2565
สร้ำงยอดขำยในปี 2565 ให้ได้ตำมเป้ ำหมำย โดยมีเป้ ำหมำยยอดขำยรวมที่ 80% และเพิม่ ฐำนลูกค้ำทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด โดย
ใช้กลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้

กลยุทธ์การแข่งขัน
ถึงแม้ว่ำบริษทั ฯ จะเพิง่ เริ่มดำเนินธุรกิจโรงงำนผลิตแป้ งสำลีเมือ่ กลำงปี พ.ศ.2550 แต่หำกพิจำรณำจำกปริมำณ กำรขำยสินค้ำแล้วพบว่ำ บริษทั ฯ
มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ กลยุทธ์กำรแข่งขันในทำงกำรตลำดมีควำมสำคัญมำกทีท่ ำให้บริษทั ฯ สำมำรถเพิม่ ยอดขำยได้ มุ่งเน้นกำรส่งมอบสินค้ำทีม่ ี
คุณภำพ กำรให้กำรบริกำรทีเ่ น้นกำรเอำใจใส่ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ดังนัน้ ในด้ำนกำรตลำดบริษทั ฯ จึงมีกลยุทธ์กำรแข่งขันโดยแบ่งออกได้ ดังนี้
1) กลยุทธ์ดา้ นคุณภาพ บริษทั ฯ เลือกใช้อปุ กรณ์เครื่องจักรทีท่ นั สมัย ใช้ระบบแปรรูปแป้ งสำลีอตั โนมัตซิ ง่ึ มีควำมสำมำรถพิเศษในกำร
ควบคุมคุณภำพของแป้ งสำลีสูตรต่ำงๆ ได้อย่ำงแม่นยำ สะอำดและถูกสุขลักษณะ รวมถึงกำรมีฝ่ำยประกันคุณภำพทีด่ ูแลคุณภำพกำรผลิต ตัง้ แต่
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กระบวนกำรรับวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ระหว่ำงกระบวนกำรผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ ขัน้ สุดท้ำยก่อนกำรส่งมอบ เพือ่ ให้กำรตรวจสอบเป็ นไปตำมระบบ
GHP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนกำรรับวัตถุดบิ ฝ่ ำยตรวจสอบคุณภำพจะสุ่มเก็บตัวอย่ำงวัตถุดบิ ทุกๆ 2 ชัว่ โมง สำหรับ
กรณีทซ่ี ้อื แบบเทกองและเก็บตัวอย่ำงจำกรถทุกคัน กรณีซ้อื เป็ น Container เพือ่ นำมำวิเครำะห์ค่ำควำมชื้น โปรตีนและเถ้ำ สำหรับผลิตภัณฑ์ระหว่ำง
กระบวนกำรผลิตจะมีกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงเพือ่ วิเครำะห์ค่ำอืน่ ๆ เพิม่ เติม ได้แก่ กลูเตนตรวจดูสแี ป้ ง วิเครำะห์เชื้อจุลนิ ทรีย ์ และทำ Baking test (นำ
แป้ งมำทำเป็ นผลิตภัณฑ์ตำมทีล่ ูกค้ำจะนำไปใช้) รวมถึงกำรดูแลแป้ งทีผ่ ลิตเรียบร้อยให้เก็บในสถำนที่ ทีป่ ลอดภัยต่อสภำวะอำกำศ สัตว์แมลง เช่น
มอด เป็ นต้น
2) กลยุทธ์ดา้ นบริการ พนักงำนขำยจะเน้นกำรเอำใจใส่ควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็ นสำคัญ และมีกำรสอบถำมลูกค้ำเพือ่ ประเมินคุณภำพ
สินค้ำว่ำตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำหรือไม่ รวมถึงมีแผนกวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ทท่ี ำกำรวิเครำะห์วจิ ยั หำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพือ่ ให้ลูกค้ำมี
สินค้ำให้เลือกทีห่ ลำกหลำยมำกขึ้น นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรให้บริกำรหลังกำรขำย หลังจำกส่งมอบสินค้ำให้ลูกค้ำแล ้ว หำกสินค้ำมี
ปัญหำบริษทั ฯ จะรีบส่งฝ่ ำยตรวจสอบคุณภำพ เพือ่ ตรวจหำสำเหตุให้กบั ลูกค้ำและจะรีบดำเนินจัดส่งสินค้ำใหม่ให้ลูกค้ำไม่เกิน 7 วัน
3) กลยุทธ์ดา้ นราคา กำรใช้กลยุทธ์ดำ้ นรำคำถือเป็ นกลยุทธ์ทส่ี ำคัญ เนื่องจำกบริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับรำคำสินค้ำเกษตร กำร
กำหนดรำคำจึงมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมรำคำตลำดโลก โดยจะมีกำรตัง้ รำคำทีแ่ ข่งขันได้ และมุ่งมันที
่ จ่ ะขยำยฐำนในกลุม่ SME ให้เข้มแข็งเพือ่ จะเพิม่
ยอดขำยในอนำคตต่อไป ด้วยเหตุน้ ี บริษทั ฯ จึงจำเป็ นต้องจำหน่ำยสินค้ำโดยกำรลดรำคำเพือ่ เป็ นกำรแข่งขันกับโรงโม่แป้ งทีเ่ กิดขึ้นใหม่

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
เนื่องจำกแป้ งสำลีเป็ นวัตถุดบิ หลักทีจ่ ำเป็ นต้องใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรหลำยประเภท ซึง่ ลูกค้ำแต่ละประเภทจะนิยมซื้อแป้ งสำลีท่ี
มีปริมำณโปรตีนแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในกำรใช้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะผลิตแป้ งสำลี ตำมสูตรเฉพำะของบริษทั ฯ และผลิตตำมสูตรเฉพำะตำมที่
ลูกค้ำต้องกำร (Tailor-Made Flour) เพือ่ สำมำรถรองรับตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทีห่ ลำกหลำยได้ โดยกลุม่ ลูกค้ำทีซ่ ้อื แป้ งสำลีโปรตีนสูง คิดเป็ น
สัดส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ 75 ของรำยได้รวม ได้แก่ ผูป้ ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมผลิต บะหมีก่ ่งึ สำเร็จรูป ผลิตบะหมีส่ ด ผลิตขนมปัง และ
ผลิตแป้ งอเนกประสงค์ ส่วนแป้ งสำลีโปรตีนตำ่ คิดเป็ นสัดส่วนรำยได้รอ้ ยละ 25 จะเป็ นผูป้ ระกอบกิจกำรรำยย่อย ได้แก่ ร้ำนเบเกอรี่ ร้ำนขนมคุกกี้
ขนมขบเคี้ยว ขนมอบนำนำชนิด ซำลำเปำและปำท่องโก๋
ลักษณะลูกค้ำของบริษทั ฯ จะสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) กลุม่ ลูกค้ำทีส่ งซื
ั ่ ้อสินค้ำเป็ นครัง้ โดยไม่มกี ำรผูกสัญญำระยะยำว ซึง่
กลุม่ ลูกค้ำลักษณะนี้บริษทั ฯ จะทำกำรส่งใบเสนอรำคำล่ำสุดไปให้ตำมสินค้ำทีล่ ูกค้ำแต่ละรำยต้องกำรสังซื
่ ้อ และ 2) กลุม่ ลูกค้ำทีม่ กี ำรผูกสัญญำเป็ น
รำยไตรมำส โดยกลุม่ ลูกค้ำประเภทนี้ บริษทั ฯจะมีกำรส่งใบเสนอรำคำไปเช่นกัน แต่จะระบุให้ชดั เจนว่ำรำคำทีน่ ำเสนอเป็ นรำคำทีค่ รอบคลุมช่วง
ระยะเวลำใด และในแต่ละเดือนจะมีปริมำณกำรจัดส่งมำกน้อยเพียงใด และรวมของทัง้ สัญญำจะมีปริมำณเท่ำใด โดยจะมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็ น
ข้อมูลล่ำสุดให้กบั ลูกค้ำไตรมำสละ 1 ครัง้ โดยทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯ มีสดั ส่วนยอดขำยของลูกค้ำแต่ละประเภทอยู่ทป่ี ระมำณร้อยละ 80 และร้อยละ 20
ตำมลำดับจนถึงปัจจุบนั มีกำรเพิม่ สัดส่วนกำรขำยให้กบั ลูกค้ำทีม่ กี ำรผูกสัญญำล่วงหน้ำมำกขึ้น ทำให้สดั ส่วนยอดขำยเปลีย่ นแปลงเป็ นประมำณร้อยละ
40 และร้อยละ 60 ตำมลำดับ
กลุม่ ลูกค้ำเป้ ำหมำยของบริษทั แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1)โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ได้แก่ โรงงำนอุตสำหกรรมผลิตบะหมีส่ ำเร็จรูป
ผลิตบะหมีส่ ด และผลิตขนมปัง 2) ผูข้ ำยส่งหรือยีป่ ั ๊วรำยใหญ่ และ 3) ผูใ้ ช้แป้ งสำลีขนำดกลำงและย่อม (SME) บริษทั ฯ มีกำรให้เครดิตในกำรชำระค่ำ
สินค้ำประมำณ 15-60 วัน ซึง่ ขึ้นอยู่กบั ลูกค้ำแต่ละประเภท โดยพื้นทีก่ ลุม่ ลูกค้ำของบริษทั ฯ โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณกรุงเทพมหำนคร และเขต
ปริมณฑล รวมไปถึงแถบภำคตะวันออก
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นโยบายการกาหนดราคา
แป้ งสำลีทบ่ี ริษทั ฯ จำหน่ำยมีหลำยประเภท โดยแยกเป็ นแป้ งสำลีทม่ี ปี ริมำณโปรตีนสูงและโปรตีนตำ่ แป้ งสำลีทม่ี ปี ริมำณโปรตีนสูงสำมำรถแบ่ง
ได้หลำยชนิด ได้แก่ แป้ งบะหมีก่ ่งึ สำเร็จรูป แป้ งบะหมีส่ ด แป้ งขนมปัง และแป้ งอเนกประสงค์ ส่วนแป้ งสำลีทม่ี ปี ริมำณโปรตีนตำ่ เป็ นแป้ งสำลีจำพวกแป้ ง
เอนกประสงค์ บิสกิต เค้ก ซำลำเปำ และปำท่องโก๋ จำกคุณสมบัตทิ แ่ี ตกต่ำงกันจึงมีผลต่อต้นทุนกำรผลิตของแป้ งสำลี ทำให้รำคำขำยสินค้ำแต่ละประเภท
แตกต่ำงกันรวมถึงบริษทั ฯ ต้องคำนึงถึงกลุม่ ลูกค้ำทีซ่ ้อื สินค้ำจำกบริษทั ฯ ว่ำเป็ นอุตสำหกรรมโรงงำนขนำดใหญ่หรือเป็ นอุตสำหกรรมโรงงำนขนำดกลำงและ
เล็ก บริษทั ฯ จึงมีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำแป้ งในลักษณะต้นทุนในกำรผลิตบวกด้วยอัตรำกำไรตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรได้กำหนดไว้ โดยจะพิจำรณำ
รำคำขำยสินค้ำของผูป้ ระกอบกำรรำยอืน่ ประกอบด้วย ซึง่ ในกำรตัง้ รำคำขำยดังกล่ำวต้องไม่เกินรำคำขำยทีบ่ ริษทั แจ้งกับกรมกำรค้ำภำยในไว้
ปัจจัยทีส่ ำคัญในกำรดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลีมำจำกกำรถูกควบคุมของหน่วยงำนรำชกำร 2 หน่วยงำน ได้แก่ 1) กรมกำรค้ำภำยใน
2) กระทรวงสำธำรณสุข โดยกรมกำรค้ำภำยในได้กำหนดให้แป้ งสำลีเป็ นสินค้ำควบคุมรำคำจำหน่ำย และให้ผูป้ ระกอบกำรต้องปฏิบตั ติ ำมประกำศ
คณะกรรมกำรกลำง ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร เรื่อง กำรแจ้งต้นทุน รำคำและรำยละเอียดเกี่ยวกับแป้ งสำลี เพือ่ ทีห่ น่วยงำนรำชกำรจะสำมำรถติดตำม
ควำมเคลือ่ นไหวของรำคำให้รำคำเป็ นธรรม และป้ องกันกำรฉวยโอกำสเอำรัดเอำเปรียบผูบ้ ริโภค ด้วยเหตุน้ ี จึงทำให้ผูป้ ระกอบกำรไม่สำมำรถขึ้นรำคำขำยให้
สูงกว่ำรำคำ ทีผ่ ูป้ ระกอบกำรแจ้งได้ ดังนัน้ หำกรำคำข้ำวสำลีในตลำดโลกปรับเพิม่ ขึ้น จนทำให้รำคำขำยสินค้ำสูงกว่ำรำคำขำยทีไ่ ด้แจ้งไว้ โรงงำนผลิตแป้ ง
สำลีไม่สำมำรถผลักภำระต้นทุนให้แก่ลูกค้ำได้ทงั้ หมด เนื่องจำกมีขอ้ จำกัดในกำรปรับขึ้นรำคำ ซึง่ โรงงำนจะต้องได้รบั อนุญำตจำกกรมกำรค้ำภำยในก่อนจึง
จะปรับขึ้นรำคำได้ รวมถึงเรื่องควำมปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค เนื่องจำกแป้ งสำลีเป็ นวัตถุดบิ หลักในกำรนำไปผลิตสินค้ำมำกมำยทีเ่ รำบริโภคในแต่ละวัน ดังนัน้
กระทรวงสำธำรณสุขมีบทบำททีส่ ำคัญ ในกำรดำเนินกำรให้โรงงำนสำมำรถผลิตสินค้ำทีป่ ลอดภัยตรงตำมสุขลักษณะทุกอย่ำง

การจาหน่ ายและช่องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะกำรขำยของบริษทั ฯ จะเน้นกำรขำยตรงให้แก่ลูกค้ำ โดยลูกค้ำจะสังสิ
่ นค้ำเป็ นล็อต โดยมีกำรกำหนดรำคำล่วงหน้ำเป็ นระยะสัน้ ๆ
และบริษทั ฯ จะทยอยจัดส่งให้ลูกค้ำตำมทีล่ ูกค้ำต้องกำรตำมรำคำทีต่ กลงไว้ โดยกำรชำระเงินมีทงั้ แบบกำรให้เครดิตทำงกำรค้ำ และแบบเงินสด ในกำร
ขำยตรงดังกล่ำวบริษทั ฯ มีทมี งำนขำยของบริษทั เอง โดยจะเน้นกรุงเทพ และปริมณฑลเป็ นหลัก โดยบริษทั ฯ มีทมี งำนขำยจำนวน 6 คน ซึง่ พนักงำน
ขำยมีประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญและชำนำญในด้ำนกำรขำย โดยทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อและประสำนงำนในกำรขำยกับกลุม่ ลูกค้ำเป้ ำหมำย โดยเฉพำะกลุม่
ผูค้ ำ้ ส่งหรือยีป่ ั ๊วจะเป็ นช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำเพือ่ ให้สนิ ค้ำกระจำยถึงผูบ้ ริโภคอย่ำ งทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภำพ

ภาวะการแข่งขัน
อุตสำหกรรมผลิตแป้ งสำลีในประเทศไทยเริ่มดำเนินกำรมำกว่ำ 40 ปี โดยเริ่มแรกมีผูผ้ ลิตรวม 4 รำย ได้แก่ บมจ. ยูไนเต็ดฟลำวมิลล์
(UFM) เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2521 และได้ขอถอนหุน้ จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Delisting)
แล ้วตัง้ แต่ปี 2553 บริษทั แหลมทองสหกำร จำกัด บริษทั สยำมฟลำวค้ำแป้ ง จำกัด บริษทั อุตสำหกรรมแป้ งข้ำวสำลีไทย ต่อมำหลังจำกปี พ.ศ.
2534 เป็ นต้นมำมีผูผ้ ลิตเพิม่ ขึ้นดังนี้ บริษทั บำงกอก ฟลำว มิลล์ จำกัด บริษทั นิสชิน เอสทีซี ฟลำวมิลลิง่ จำกัด บริษทั เคอรี่ ฟลำวมิลล์ จำกัด
บริษทั คิงส์ มิลลิง่ จำกัด บริษทั แปซิฟิคฟลำวมิลล์ จำกัด และบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อำหำรสัตว์ จำกัด (ผลิตเพือ่ ใช้เลี้ยงกุง้ โดยเฉพำะ) และบริษทั ที่
เพิง่ ประกอบอุตสำหกรรมแป้ งสำลีได้แก่ บริษทั เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล์ จำกัด
อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบนั กลุม่ โรงงำนผลิตแป้ งสำลีในประเทศไทยมีทงั้ หมด 13 บริษทั (รวมบริษทั ฯ ด้วย) โดยแต่ละโรงงำนมีกำลังกำรผลิต
อยู่ระหว่ำง 250-1,500 ตันต่อวัน
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ส่วนที่ 1
กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

สภำวะกำรแข่งขันของผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมผลิตแป้ งสำลีในประเทศส่วนใหญ่ จะเน้นกำรแข่งขันกันในแง่ของคุณภำพและกำร
ให้บริกำร หำกเป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่จะเน้นกำรใช้กลยุทธ์รำคำเป็ นหลัก นอกจำกกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมด้วยกันแล้วผูป้ ระกอบกำรยัง
ต้องมีกำรดำเนินธุรกิจแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรทีน่ ำเข้ำแป้ งสำลีสำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศด้วย เนื่อ งจำกก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีกำรกำหนดพิกดั
อัตรำภำษีขำเข้ำของแป้ งสำลีในอัตรำทีส่ ูงถึงร้อยละ 40 จึงทำให้อตุ สำหกรรมผลิตแป้ งสำลีได้รบั กำรคุม้ ครอง แต่หลังจำกทีไ่ ทยต้องปฏิบ ั ตติ ำมพันธะ
กรณีขอ้ ตกลงกับสมำชิกเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) รวมทัง้ กำรทำสัญญำ FTA กับบำงประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทำให้เมือ่ ปี
2548 ไทยได้ลดอัตรำภำษีขำเข้ำเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมือ่ ต้นปี 2553 อัตรำภำษีขำเข้ำแป้ งสำลีจำกกลุ่มประเทศอำเซียนได้ลดเหลือร้อยละ 0
และล่ำสุดในปี 2564 มีกำรนำเข้ำแป้ งสำลีจำนวน 136,742 ตัน
หำกพิจำรณำจำกสถิตปิ ริมำณกำรนำเข้ำแป้ งสำลี กำรนำเข้ำแป้ งสำลีมขี อ้ ด้อยในแง่ของกำรควบคุมคุณภำพเนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำร
ขนส่ง ควำมเสีย่ งจำกควำมชื้น และมอด แมลง ทำให้คุณภำพแป้ งสำลีไม่เป็ นไปตำมทีล่ ูกค้ำต้องกำรได้ สำหรับบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจำกกำรนำเข้ำ
ดังกล่ำวไม่มำกนัก เนื่องจำกเป็ นกลุม่ ลูกค้ำคนละกลุม่ กับของบริษทั ฯ โดยส่วนใหญ่กลุม่ ผูป้ ระกอบกำรทีน่ ำเข้ำแป้ งสำลีเองจะไม่เน้นกำรใช้แป้ งทีม่ ี
คุณภำพสำหรับกำรผลิต จึงไม่ใช่กลุม่ ลูกค้ำเป้ ำหมำยของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ฯ มีแผนงำนในกำรในกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องดังกล่ำ ว ดังนี้
- กำรเน้นคุณภำพของสินค้ำ บริษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสินค้ำทีไ่ ม่มสี ง่ิ ปลอมปนซึง่ อำจอันตรำยต่อกำรบริโภคได้ และให้ควำมสำคัญต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ โดยบริษทั ฯ จะผลิตสินค้ำตำมสูตรเฉพำะ (Tailor-Made Flour) เพือ่ ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ และขยำยกลุม่ ลูกค้ำให้มี
ควำมหลำกหลำยมำกขึ้น
- กำรบริกำรหลังกำรขำย เมือ่ ลูกค้ำซื้อสินค้ำจำกบริษทั ฯ จะมีกำรตรวจสอบคุณภำพทุกครัง้ ก่อนจัดส่ง และหำกมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภำพของแป้ งสำลี บริษทั ฯ จะเร่งดำเนินกำรแก้ไขให้ลูกค้ำอย่ำงรวดเร็วไม่เกิน 7 วัน
- ปริมำณกำรสังซื
่ ้อ ในกำรสังซื
่ ้อแป้ งสำลีจำกต่ำงประเทศจะต้องสังซื
่ ้อในปริมำณมำกๆ และจำเป็ นต้องใช้เงินจำนวนมำกในกำรสังซื
่ ้อ รวมถึงมี
สถำนทีเ่ พียงพอในกำรรองรับปริมำณแป้ งสำลีทส่ี งซื
ั ่ ้อซึง่ จะเหมำะกับผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่เท่ำนัน้ หำกเป็ นผูป้ ระกอบรำยย่อยในประเทศจะมีขอ้ จำกัด
ในเรื่องสถำนทีจ่ ดั เก็บ เม็ดเงินทีใ่ ช้ในกำรจัดซื้อ ดังนัน้ กำรสังซื
่ ้อกับบริษทั ฯ ให้ควำมยืดหยุ่นกับลูกค้ำได้มำกกว่ำทัง้ ในแง่ปริมำณและสถำนทีจ่ ดั เก็บ ทำ
ให้ลูกค้ำสำมำรถสังซื
่ ้อได้ในปริมำณทีต่ อ้ งกำรได้

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
วัตถุดบิ หลักในกำรผลิตแป้ งสำลี คือ ข้ำวสำลี ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ ทีจ่ ะต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศทัง้ หมด โดยแหล่งวัตถุดบิ หลักของบริษทั มำจำก
ประเทศสหรัฐอเมริกำและออสเตรเลีย ซึง่ ทัง้ สองแหล่งถือเป็ นแหล่งเพำะปลูกและส่งออกข้ำวสำลีทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของโลก บริษทั ฯ มีกำรสังซื
่ ้ อวัตถุดบิ จำก
สหรัฐอเมริกำเป็ นส่วนใหญ่โดยซื้อแบบเทกอง (Bulk) ซึง่ ระยะเวลำในกำรจัดซื้อจะอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมำณเดือนมีนำคมและเดือนกันยำยน
ของทุกปี และจำกออสเตรเลียเป็ นแบบตูค้ อนเทนเนอร์ โดยจะจัดซื้อเฉลีย่ ประมำณเดือนละ 3-4 ครัง้ ขึ้นอยู่กบั ปริมำณควำมต้องกำรในแต่ละช่วง ข้ำวสำลีท่ี
บริษทั ฯ ใช้ในกำรผลิต มี 2 ประเภท ได้แก่ ข้ำวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และ ข้ำวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) แป้ งสำลีทท่ี ำจำกข้ำวเมล็ดแข็งมักจะมีโปรตีน
ในสัดส่วนทีส่ ูงประมำณ ร้อยละ 13-15 มีคุณสมบัตเิ นื้อเหนียว มักจะนำไปใช้ทำบะหมีก่ ่งึ สำเร็จรูป บะหมีส่ ด ขนมปัง และอำหำรสัตว์ แหล่งนำเข้ำคือ
สหรัฐอเมริกำ ในขณะทีแ่ ป้ งสำลีทท่ี ำจำกข้ำวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนตำ่ กว่ำร้อยละ 10-11 จะมีควำมเหนียวน้อย และมีลกั ษณะเนื้อนุ่ม ส่วนใหญ่จะนำไปผลิต
เค้ก ซำลำเปำ ปำท่องโก๋ และคุกกี้ โดยมีแหล่งนำเข้ำจำกออสเตรเลีย
สำหรับกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดบิ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยในกำรเก็งกำไรจำกวัตถุดบิ และไม่มกี ำรบริหำรจัดกำรวัตถุดบิ ในลักษณะกำรเข้ำทำสัญญำ
Futures เนื่องจำกกำรตัง้ รำคำขำยแป้ งจะปรับขึ้นลงตำมรำคำต้นทุนข้ำว ซึง่ ลูกค้ำเข้ำใจดีสำหรับขัน้ ตอนกำรจัดซื้อข้ำวสำลีจำกต่ำงประเทศจะเป็ นกำรซื้อโดย
ผ่ำน Trader ในต่ำงประเทศ โดยใช้รำคำอ้ำงอิงจำกรำคำซื้อขำยสินค้ำล่วงหน้ำที่ Grain Exchange Market ทีส่ หรัฐอเมริกำ รำคำทีบ่ ริษทั ฯ ซื้อส่วนใหญ่จะ
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เป็ นแบบ C&F ซึง่ ผูข้ ำยจะมีหน้ำทีจ่ ดั หำเรือขนส่งจำกต่ำงประเทศจนถึงประเทศไทย ส่วนบริษทั ฯ จะรับผิดชอบค่ำสินค้ำและค่ำประกันภัย หำกสินค้ำเกิด
ควำมเสียหำยระหว่ำงทำง บริษทั ฯ จะได้รบั ชดเชยจำกกำรทำประกันภัยไว้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกำรควบคุมคุณภำพของข้ำวสำลี เป็ นวัตถุดบิ หลักของบริษทั ฯ
โดยเมือ่ นำเข้ำข้ำวสำลีจำกต่ำงประเทศแล้วจะมีกำรทำกำรตรวจสอบคุณภำพของข้ำวสำลีโดยกำรสุ่มตรวจจำกฝ่ ำยประกันคุณภำพ (Quality Assurance)
ของบริษทั ฯ ทุกครัง้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำสินค้ำทีส่ งซื
ั ่ ้อมีคุณภำพดี และเป็ นไปตำมมำตรฐำน
ในกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดบิ เหล่ำนี้ โดยธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องธุรกิจโรงโม่แป้ ง บริษทั ฯ จะบริหำรคงคลังไม่ให้เกินไปกว่ำ 4 - 6 เดือน เพรำะถ้ำ
บริษทั ฯ เตรียมวัตถุดบิ ไว้นำนกว่ำนัน้ บริษทั ฯจะมีตน้ ทุนและข้อเสียเปรียบอย่ำงมำก เช่น จะต้องแบกรับภำระต้นทุนทำงกำรเงินทีน่ ำมำใช้ในกำรจัดหำ
วัตถุดบิ นอกจำกนี้รำคำข้ำวสำลีในตลำดโลกมีกำรเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลำ ถ้ำบริษทั ฯ จัดเตรียมวัตถุดบิ ไว้มำกเกินไป บริษทั ฯ จะมีควำมเสีย่ งในกรณีท่ี
รำคำปรับตัวลดลงทำให้เสียเปรียบคู่แข่งได้ อย่ำงไรก็ตำมในกำรจัดซื้อข้ำวสำลีจำกสหรัฐอเมริกำจะต้องซื้อแบบเทกองโดยขนส่งผ่ำนเรือขนำดใหญ่ ซึง่ จำเป็ น
จะต้องสังซื
่ ้อในปริมำณมำก บริษทั ฯ จึงต้องหำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดบิ เหล่ำนี้ไม่ให้อยู่ในคงคลังนำนเกินไป เพือ่ เป็ นกำรลดควำมเสีย่ งดังทีก่ ล่ำว
มำแล้ว ในบำงช่วงบริษทั ฯ จึงมีควำมจำเป็ นจะต้องขำยวัตถุดบิ บำงส่วนให้กบั กลุม่ ลูกค้ำในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ทม่ี คี วำมจำเป็ นต้องซื้อวัตถุดบิ อยู่แล้ว
เพือ่ เป็ นกำรบริหำรคงคลังไม่ให้เกิน 4 - 6 เดือนตำมมำตรฐำนทีว่ ำงเอำไว้ นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจในส่วนของโรงงำนอำหำรสัตว์ทจ่ี ำเป็ น
จะต้องซื้อข้ำวสำลีไปเลี้ยงสัตว์เพิม่ เติม

การจัดหาวัตถุดิบ
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรจัดซื้อ กำรคัดเลือกวัตถุดบิ ในกำรนำมำผลิตเป็ นแป้ งสำลีคุณภำพสูง เพือ่ ให้ส่งมอบให้ลูกค้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในการจัดซื้อข้าวต่ำงประเทศอยู่อย่ำงต่อเนื่อง โดยจะจัดซื้อข้ำวสำลีทม่ี คี ุณภำพ ไม่ตำ่ กว่ำ 85% และสรรหำผูข้ ำย
ข้ำวลำสีรำยใหม่อยู่อย่ำงต่อเนื่อง ไม่มกี ำรผูกขำดกับกำรขำยข้ำวของซัพพลำยเออร์รำยใดรำยหนึ่ง และมุ่งเน้นในกำรสรรหำแนวทำงสำหรับกำรจัดซื้อ
ให้ได้รำคำทีด่ ที ส่ี ุด เนื่องจำกกำรจัดซื้อข้ำวสำลีเป็ นต้นทุนหลักในกำรบริหำร โดยมีกระบวนกำรจัดหำวัตถุดบิ ดังนี้
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ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทย
ปัจจุบนั คนไทยมีควำมคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์จำกแป้ งสำลีเป็ นอย่ำงดี ไม่ว่ำจะเป็ นขนมปัง บะหมีก่ ่งึ สำเร็จรูป บะหมีส่ ดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ต่ำงๆ
อำทิเช่น เค้ก ซำลำเปำ ปำท่องโก๋ ขนมขบเคี้ยวและอืน่ ๆ ทำให้อตุ สำหกรรมผลิตภัณฑ์จำกแป้ งสำลี ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
วัตถุดบิ หลักในกำรผลิตแป้ งสำลี คือ ข้ำวสำลี ซึง่ เป็ นธัญพืชทีเ่ จริญเติบโตได้ดใี นสภำพแวดล ้อมทีม่ อี ำกำศเย็นและไม่สำมำรถปลูกได้ใน
ประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็ นต้องมีกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดยประเทศไทยสำมำรถนำเข้ำได้ ทัง้ ในรูปของข้ำวสำลีและแป้ งสำลี โดยข้ำวสำลีและ
แป้ งสำลีทน่ี ำเข้ำจำกแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัตทิ แ่ี ตกต่ำงกัน โดยปกติข ้ำวสำลีแบ่งได้ 2 จำพวก ได้แก่ ข้ำวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และข้ำวเมล็ด
อ่อน (Soft Wheat) ซึง่ แป้ งทีไ่ ด้จำกข้ำวเมล็ดแข็งจะมีโปรตีนสูงในขณะทีแ่ ป้ งทีไ่ ด้จำกข้ำวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนตำ่ ดังนัน้ ผู ป้ ระกอบกำรต้องทำกำร
วิเครำะห์คุณภำพของข้ำวสำลีก่อนว่ำมีควำมเหมำะสมจะนำมำแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพือ่ ง่ำยต่อกำรสังซื
่ ้อ ข้ำวสำลีทป่ี ระเทศไทยสัง่ ซื้อเป็ น
ประจำ ได้แก่ Hard Wheat จำกสหรัฐอเมริกำ ได้แก่ Dark Northern Spring (“DNS”) และ Hard Red Winter (“HRW”) Soft Wheat จำก
สหรัฐอเมริกำ ได้แก่ Western White และจำกออสเตรเลีย ได้แก่ Australia Premium White
ปกติประเทศไทยมีกำรนำเข้ำข้ำวสำลีจำกประเทศสหรัฐอเมริกำและออสเตรเลียเป็ นหลัก รองลงมำเป็ นแคนำดำและยูเครน และมีบำงส่วน
นำเข้ำจำกประเทศภำยในทวีปเอเชียด้วยเช่นกัน แต่เป็ นสัดส่วนทีน่ อ้ ยเมือ่ เทียบกับยอดสังซื
่ ้อจำกสหรัฐอเมริกำและออสเตรเลีย โดยรำคำขำยข้ำวสำลี
ถูกกำหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริกำดูได้จำกสถิตแิ หล่ง และปริมำณกำรนำเข้ำข้ำวสำลีของประเทศไทยในปี 2564 (10 อันดับแรก) เป็ นดังนี้

สถิติข้าวสาลี

กำรนำเข้ำข้ำวสำลีของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะนำเข้ำข้ำวสำลีเพือ่ นำมำผลิตอำหำร โดยหลักๆ จะมำจำก 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ
ออสเตรเลีย และแคนำดำ
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นอกจำกกำรนำเข้ำในรูปข้ำวสำลีแล้ว ประเทศไทยมีกำรนำเข้ำแป้ งสำลีดว้ ยเช่นกันโดยแหล่งนำเข้ำแป้ งสำลีทส่ี ำคัญของไทยในปี 2564 ได้แก่
เวียดนำม ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ลัตเวีย และ ศรีลงั กำ โดยสถิตกิ ำรนำเข้ำสำหรับตลำดกำรนำเข้ำแป้ งสำลี ในประเทศไทยในปี 2564 (10 อันดับแรก) เป็ นดังนี้

สถิติแป้ งสาลี

ในส่วนของกำรอุดหนุนจำกภำครัฐสำหรับอุตสำหกรรมข้ำวสำลีและแป้ งสำลีจะเป็ นในลักษณะกำรยกเว้นกำรเรียกเก็บภำษีอำกรขำเข้ำข้ำวสำลีและ
กำรลดพิกดั อัตรำภำษีนำเข้ำแป้ งสำลีในปี 2548 นอกจำกนี้จะเป็ นกำรคุม้ ครองในส่วนของผูบ้ ริโภคมำกกว่ำไม่ว่ำจะเป็ นกำรกำหนดให้แป้ งสำลีเป็ นสินค้ำ
ควบคุมของกรมกำรค้ำภำยในหรือกำรผลิตสินค้ำให้มคี ุณภำพตรงตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข นอกจำกนี้ประเทศไทยยังได้มกี ำรทำข้อตกลงกับ
สมำชิกเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) ซึง่ มีผลทำให้ตอ้ งมีกำรลดภำษีนำเข้ำของแป้ งสำลีเหลือร้อยละ 0 โดยมีผลเริ่มบังคับใช้ตงั้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป ทำให้
มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบกำรโรงงำนแป้ งสำลีทต่ี อ้ งพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรให้เป็ นทีพ่ อใจของลูกค้ำในขณะทีต่ อ้ ง
รักษำระดับรำคำทีเ่ หมำะสมด้วยเช่นกัน

งานจัดซื้อต่างประเทศ
เป้ าหมายปี 2564

ผลการดาเนิ นงานปี 2564

1. จัดซื้อข้าวสาลีท่มี ีคณุ ภาพไม่ตา่ กว่า 85%
2. สรรหาผูข้ ายข้าวสาลีรายใหม่ เพิม่ ขึ้นมากกว่า 15%
3. สรรหาวิธีช่วยบริษทั ประหยัดค่าใช้จา่ ยให้ได้มากกว่า 5%

เป้ าหมายปี 2565

จัดซื้อข้ำวสำลีทม่ี คี ุณภำพได้ ทัง้ หมด 86%
สรรหำผูข้ ำยข้ำวสำลีรำยใหม่ได้ เพิม่ ขึ้น 5 รำย จำก 31 รำย คิดเป็ น 16%
นำเข้ำวัตถดิบบำงชนิดทดแทนกำรซื้อภำยในประเทศเพือ่ ช่วยลดต้นทุน

1. จัดซื้อข้ำวสำลีทม่ี คี ุณภำพ ไม่ตำ่ กว่ำ 90%
2. สรรหำผูข้ ำยข้ำวสำลีรำยใหม่ เพิม่ ขึ้นมำกกว่ำ 15%
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ภาวะอุตสาหกรรม
สิ้นสุดปี 2021 ปริมำณสต็อคข้ำวสำลีทวโลกอยู
ั่
่ท่ี 282.1 ล้ำนตัน
เทียบกับปริมำณสต็อคทีย่ กมำต้นปี แล้วเป็ นตัวเลขลดลง 2.2% สำเหตุจำก
กำรปรับลดปริมำณผลผลิตของประเทศส่งออกหลักอย่ำงรัสเซีย แคนำดำ
และ อเมริกำ โดยสต็อคสิ้นปี ของประเทศผูส้ ่งออกหลักปรับลดลงคิดเป็ น
อัตรำส่วน 12.5% ซึง่ เป็ นสำเหตุทท่ี ำให้รำคำข้ำวสำลีปรับสูงขึ้นถึง 29.1%
ในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. 2021 เมือ่ เทียบกับรำคำในช่วงเวลำเดียวกันของปี
2020
คำดกำรค้ำข้ำวสำลีโลกจะขยำยตัวที่ 1.8% ในช่วง ก.ค. 2021 ถึง
มิ.ย. 2022 คิดเป็ นสถิตใิ หม่ท่ี 192.3 ล้ำนตัน จำกกำรเพิม่ ปริมำณนำเข้ำของ
อัฟกำนิสถำน, อิรคั , อิหร่ำน, ตุรกี, และอิยปิ จำกประเทศผูส้ ่งออกอย่ำงอำร์
เจนติน่ำ, ออสเตรเลีย, สหภำพยุโรป, และยูเครน
ราคาข้าวสาลีโลก
รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำข้ำวสำลี ข้ำวโพด และถัวเหลื
่ องอยู่ในระดับ
สูงสุดในรอบ 8 ปี ในเดือน ต.ค. 2021 จำกกำรปรับลดลงของผลผลิตจำก
ประเทศผูส้ ่งออกหลัก โดยรำคำข้ำวสำลีปรับขึ้นสูงไปในทิศทำงเดียวกันกับ
ข้ำวโพดตัง้ แต่ในช่วงเดือน มิ.ย. 2021 และรำคำปรับสูงขึ้นถึง 60 เหรียญ ต่อ
ตัน ในเดือน ต.ค. 2021
ทัง้ นี้ รำคำนำ้ มันดิบทีป่ รับตัวสูงขึ้นเป็ นสองเท่ำ จำก 40 เหรียญ
เพิม่ เป็ น 80 เหรียญต่อบำร์เรล และสินค้ำโภคภัณฑ์อน่ื ๆ ได้แก่ นำ้ มัน
สำหรับบริโภค, โลหะ, ทองแดง และอลูมเิ นียม ทีป่ รับรำคำเพิม่ ขึ้นแตะ
จุดสูงสุดในรอบสิบปี ทำให้ตลำดเกิดควำมกังวลในเรื่องของอัตรำเงินเฟ้ อที่
จะปรับสูงขึ้น
ปริมาณการซื้อขายและสัญญาคงค้าง
ปริมำณกำรซื้อขำยข้ำวสำลี และ ถัวเหลื
่ อง อยู่ในระดับตำ่ กว่ำ
ปี 2018 และ ข้ำวโพด อยู่ในระดับตำ่ กว่ำปี 2019 โดยมีจำนวนสัญญำที่
เปิ ดอยู่ในระดับเดียวกันกับสัญญำซื้อขำยของสินค้ำโภคภัณฑ์ในแต่ละตัว
ซึง่ ปรับลดลง 25% y/y ในส่วนของกำรซื้อขำยสัญญำ Option ทีม่ กี ำร
เติบโตตลอดช่วงปี ทผ่ี ่ำนมำ ก็ได้มกี ำรปรับลดลงในสินค้ำโภคภัณฑ์ทงั้
สำมตัวเช่นกัน
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ความผันผวน
ระดับควำมผันผวนแฝง (Implied Volatility) ของข้ำวสำลี
ข้ำวโพด และถัวเหลื
่ อง เป็ นไปในทิศทำงทีส่ อดคล้องกับประวัตคิ วำมผัน
ผวน (Historical Volatility) ในช่วงทีผ่ ่ำนมำ และได้แตะจุดสูงสุดในเดือน
มิ.ย. – ก.ค. ซึง่ เป็ นเดือนทีร่ ำคำปรับขึ้นสูงสุดในรอบหลำยปี ก่อนทีค่ ่ำ
ควำมผันผวนจะปรับลดลง ในเดือน ต.ค.
โดยระดับควำมผันผวนของรำคำข้ำวโพด และ ถัวเหลื
่ อง ทีป่ รับ
ขึ้นอย่ำงเฉียบพลันจำกควำมกังวลในกำรระบำดของ Covid-19 จำกรำคำที่
อยู่ในระดับตำ่ ในช่วงปี 2019 - 2020

ราคาสัญญาล่วงหน้า
รำคำสัญญำล่วงหน้ำของข้ำวโพด ถัวเหลื
่ อง และข้ำวสำลี
ปรับตัวลดลงหลังจำกเดือน ก.ค. เป็ นต้นมำ โดยทิศทำงควำมเคลือ่ นไหว
ของรำคำล่วงหน้ำในสินค้ำโภคภัณฑ์ทงั้ สำมตัวใกล้เคียงกับปี ก่อน ต่ำงกัน
ทีร่ ะดับรำคำทีป่ รับสูงกว่ำมำกในปี 2021 อย่ำงไรก็ตำม ถัวเหลื
่ องได้มี
ควำมเคลือ่ นไหวด้ำนรำคำทีต่ ่ำงไปเล็กน้อยเมือ่ เทียบ y/y จำกกำรทีร่ ำคำ
ปรับสูงขึ้นในปี 2020 และปรับลดลงในปี 2021 จำกกำรทีม่ ปี ริมำณสต็อค
เพิม่ มำกขึ้น
จำกควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจทีเ่ กิดจำกกำระบำดของ
Covid-19 ทีเ่ กิดขึ้นในปี 2020 ทีถ่ งึ แม้ได้มกี ำรแก้ปญั หำไปแล้วหลำยอย่ำง
แต่ตลำดยังมีควำมกังวลด้ำนปัญหำกำรขนส่ง และค่ำนำ้ มันเชื้อเพลิงทีป่ รับ
เพิม่ สูงขึ้น
ทำให้ภำพรวมรำคำล่วงหน้ำในอนำคตนัน้ คำดว่ำจะมีควำม
เคลือ่ นไหวเล็กน้อย (Flat)
แหล่งทีม่ ำ : FOOD OUTLOOK FAO 2021
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en.pdf
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กระบวนการผลิต
เป้ ำหมำยปี 2564 ของ แผนกไซโล โม่ ผสมบรรจุ คลังสินค้ำ ขนส่งเป้ ำหมำยตัง้ ไว้ทก่ี ำลังกำรผลิต 80%

เป้ าหมายปี 2564
เป้ าหมายตัง้ ไว้ท่กี าลังการผลิต 80%

เป้ าหมายปี 2565

ผลการดาเนิ นงานปี 2564
ผลกำรดำเนินงำนในปี 2564 มีกำลังกำรผลิต 72.19%

แผนกไซโล โม่ ผสมบรรจุ คลังสินค้ำ ขนส่งเป้ ำหมำยตัง้ ไว้ทก่ี ำลังกำรผลิต 80%

บริษทั ฯ มีกำรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล ้องกับแผนกำรขำยและมีกำรเปรียบเทียบกำรผลิตทีผ่ ลิตได้จริงกับควำมต้องกำรสินค้ำของฝ่ ำยขำย
ว่ำเป็ นไปตำมแผนงำนทีไ่ ด้กำหนดไว้ เพือ่ ให้กำรควบคุมกำรผลิตเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงมีกำรจัดทำประมำณกำรวำงแผนควำมต้องกำรใช้
สินค้ำ อำทิเช่น ข้ำวสำลี สำรเคมี เป็ นต้น ไว้ลว่ งหน้ำให้สอดคล ้องกับแผนกำรผลิตและมำตรฐำนทีก่ ำหนด
บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรผลิตเป็ นอย่ำงมำกเนื่องจำกสินค้ำของบริษทั ฯเป็ นสินค้ำเพือ่ กำรบริโภค ต้องยึดหลักควำมสะอำด
เป็ นสำคัญ โดยในระหว่ำงกำรผลิตจะมีกำรสุ่มตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำจำกฝ่ ำยประกันคุณภำพ และมีกำรจัดตัง้ หน่วยงำนตรวจสอบของฝ่ ำยผลิต
เองเพือ่ ตรวจสอบสินค้ำระหว่ำงผลิตก่อนกำรบรรจุ รวมถึงกำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำทุกๆ 2 ชัว่ โมงโดยฝ่ ำยประกันคุณภำพ และหำกพบว่ำสินค้ำ
ไม่ได้มำตรฐำนจะมีกำรวิเครำะห์เพือ่ หำสำเหตุและปรับปรุงแก้ไขต่อไป
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยสำหรับกำรผลิตแป้ งสำลีเป็ นเครื่องจักรของยีห่ อ้ บูหเ์ ลอร์(Buhler) จำกประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และมีกำรจัดวำงแผนกำรตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็ นประจำ รวมถึงมีกำรจัดทำขัน้ ตอนกำรผลิตในแต่ละส่วนงำนไว้อย่ำง
ละเอียดเพือ่ ให้เป็ นไปตำมระบบ ISO 22000 : 2018/GMP/HACCP โดยกระบวนกำรผลิตแป้ งสำลีสำมำรถสรุปได้ทงั้ หมด 4 ขัน้ ตอนหลักๆ ดังนี้
1) กำรย้ำยข้ำวสำลี (SILO) เป็ นกระบวนกำรลำเลียงข้ำวสำลีจำกไซโลหลักมำไว้ไซโลรองเพือ่ เตรียมไว้สำหรับกำรทำควำมสะอำดและปรับ
สภำพควำมชื้นของข้ำวสำลีให้เหมำะต่อกระบวนกำรผลิตแป้ งสำลีต่อไป บริษทั ฯ มีไซโลทัง้ หมด 20 ไซโล โดยแบ่งเป็ นไซโลขนำดใหญ่ 6 ไซโลมีควำมจุ
ไซโลละ 6,000 ตัน ขนำด 2,500 ตัน 8 ไซโล ขนำด 2,300 ตัน 1 ไซโล และไซโลขนำดเล็ก 5 ไซโล มีควำมจุไซโลละ 300 ตัน 3 ไซโล และ 750 ตัน 2
ไซโลสำหรับบรรจุขำ้ วสำลีทส่ี งน
ั ่ ำเข้ำมำ
2) กำรทำควำมสะอำดเมล็ดข้ำว (Wheat Cleaning) เป็ นขัน้ ตอนกำรทำควำมสะอำด ปรับสภำพควำมชื้น และระยะเวลำกำรหมักข้ำวสำลี
เพือ่ ให้เหมำะต่อกำรนำไปโม่แป้ งสำลี โดยนำเมล็ดข้ำวสำลีมำผ่ำนเครื่องตรวจจับโลหะ คัดแยก เศษฝุ่นเปลือกข้ำว ฝุ่นทรำย ฟำง หิน ทำกำรคัดแยก
เมล็ดข้ำวหักและเมล็ดธัญพืชออกทัง้ หมด แล ้วนำไปขัดผิวเมล็ด และเข้ำสเปรย์นำ้ เพือ่ ปรับสภำพควำมชื้นให้เมล็ดข้ำ วดูดซับนำ้ จนหมดเพือ่ ให้ขำ้ ว
อ่อนตัวเหมำะกับกำรนำไปโม่ เมล็ดข้ำวสำลีจะผ่ำนขัน้ ตอนกำรทำควำมสะอำดและปรับควำมชื้นทัง้ หมด 2 ครัง้ ระยะเวลำกำรทำควำมสะอำดและปรับ
ควำมชื้นจะแตกต่ำงกันแล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้ำวสำลี หำกเป็ นเมล็ดข้ำวแบบแข็งต้องใช้เวลำในกระบวนกำรทำควำมสะอำดเมล็ดข้ำวประมำณ 48
ชัว่ โมงต่อข้ำว 100 ตัน ในขณะทีเ่ มล็ดข้ำวแบบอ่อนใช้ประมำณ 18 ชัว่ โมงต่อข้ำว 100 ตัน
3) กำรโม่แป้ งสำลี (Milling) กำรนำข้ำวสำลีทผ่ี ่ำนกำรทำควำมสะอำดแล ้วมำผ่ำนเครื่องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะด้วยแม่เหล็กอีกครัง้
หนึ่งเพือ่ ป้ องกันเศษเหล็กปนเปื้ อน ต่อมำผ่ำนขัน้ ตอนกำรบด โดยจะทำกำรบดทัง้ หมด 2 ครัง้ โดยกำรบดชุดแรกเป็ นกำรบดเพือ่ ให้ขำ้ วแยกออกจำก
เปลือกเมล็ดข้ำว ข้ำวทีแ่ ตกจะผ่ำนตะแกรงเพือ่ ร่อนเอำส่วนทีล่ ะเอียด และเข้ำบดชุดทีส่ องให้กลำยเป็ นแป้ ง ในส่วนทีผ่ ่ำนตะแกรงร่อนแล ว้ มีลกั ษณะ
หยำบจะส่งไปบดกับลูกกลิ้งอีกจนกว่ำจะได้ขนำดทีต่ อ้ งกำร ผลผลิตทีไ่ ด้จะเป็ นแป้ งและรำข้ำวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75 และ 25 ตำมลำดับ ซึง่ จะเก็บ
แยกไซโลกัน โดยแป้ งทีโ่ ม่เสร็จบรรจุลงไซโลโดยแยกตำมสำยพันธุข์ องข้ำวสำลี
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4) กำรผสมและบรรจุ (Blending and Packing) กำรนำแป้ งสำลีจำกไซโลทีผ่ ลิตได้โดยแบ่งเป็ นแต่ละสำยพันธุม์ ำผสมกันตำมสูตรทีล่ ูกค้ำ
สังซื
่ ้อไว้ หลังจำกนัน้ จะทำกำรร่อนแป้ งเพือ่ ให้แน่ใจว่ำแป้ งสำลีไม่มเี ศษเจือปนก่อนจะนำไปบรรจุลงถุงขนำด 22.5 กิโลกรัม และก่อนนำไปจัดเก็บใน
คลังสินค้ำจะผ่ำนกำรดักจับโลหะอีกครัง้

ระยะเวลำในกำรผลิตแป้ งสำลีให้พร้อมจำหน่ำยสำหรับข้ำวเมล็ดแข็งและเมล็ดอ่อนอยู่ประมำณ 9.5 ชัว่ โมงต่อวัน และ 10.4 ชัว่ โมงต่อวัน
ต่อข้ำวสำลี 100 ตัน ตำมลำดับ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีสำยกำรผลิต 1 สำยกำรผลิต โดยสำมำรถทีจ่ ะผลิตได้เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชัวโมงแบ่
่
งเป็ น 3 กะ
โดยในแต่ละครัง้ จะสำมำรถผลิตเฉพำะแต่ละสำยพันธุ ์ กำลังกำรผลิตสูงสุดอยู่ท่ี 500 ตันข้ำวต่อวัน โดยอัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตในช่วงปี 2562 ถึงปี
2564 เท่ำกับ ร้อยละ 73.26 ร้อยละ 75.39 และร้อยละ 72.19 ตำมลำดับ โดยอัตรำกำรใช้กำลังผลิตในช่วงปี 2564 มีอตั รำลดลง อย่ ำงไรก็ตำมเมือ่
เทียบกับสถำนกำรณ์โควิด-19 ในปี 2564 ทีท่ ำให้เศรษฐกิจทัวโลกเสี
่
ยหำยกระทบเป็ นวงกว้ำง จะเห็นได้ว่ำปริมำณกำรผลิตปี 2564 มีผลกระทบ
เล็กน้อย โดยลดลงแค่รอ้ ยละ 4.24 เท่ำนัน้
การผลิตแป้ งสาลี

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

500

500

500

ปริมาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*

156,000

156,000

156,000

ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)

112,616

117,608

114,289

การใช้กาลังการผลิต (%)

72.19

75.39

73.26

อัตราเพิ่ม (ลดลง) ของปริมาณการผลิต (%)

-4.24

2.90

6.60

กาลังการผลิต (ตัน/วัน)

นโยบายด้านการผลิต
บริษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกข้ำวสำลีให้มคี ุณภำพ สะอำด ปลอดภัยตำมข้อกำหนดกฎหมำยอำหำร และสอดคล้องตำมบทบัญญัติ
ของศำสนำอิสลำม ด้วยกำรใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ที นั สมัยลดกำรเกิดมลภำวะทำงสิง่ แวดล้อม รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพือ่ ตอบสนองควำมพึ ง
พอใจของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง และเพือ่ ให้กระบวนกำรผลิตดำเนินกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำงบริษทั ฯ จึงได้จดั ทำ “นโยบำยกำรผลิต” เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรขึ้น เพือ่ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนของบริษทั
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- เสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต พร้อมทัง้ ควบคุม ปรับปรุงและพัฒนำระบบคุณภำพกำรผลิตตำมมำตรฐำนระบบ ISO
22000:2005 GMP HACCP และ HALAL
- เพิม่ คุณภำพและประสิทธิภำพกำรทำงำน โดยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรระดับปฏิบตั กิ ำรในกระบวนกำรผลิตให้มคี ุณภำพ ด้วยกำรฝึ ก
ทักษะและควำมสำมำรถ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในกำรทำงำน โดยจัดให้มกี ำรฝึ กอบรมและพัฒนำพนักงำน ตลอดจนส่งเสริมกำร
ทำงำนร่วมกันเป็ นทีม
- เพิ่มประสิทธิภำพเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยกำรศึกษำวิเครำะห์เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
- ควบคุมดูแลกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิต รวมทัง้ ป้ องกันและควบคุมกำรสูญเสียอย่ำงมีระบบและจัดทำรำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง
- จัดให้มกี ำรประชุมปรึกษำหำรืออย่ำงมีระบบ เพือ่ วำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ตำมข้อตกลงทีท่ ำไว้
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร (Food Safety Objective) ในทุกส่วนงำนของกำรผลิตเพือ่ ควบคุมกำรทำงำน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้

ทรัพย์สนิ ที่ท่ใี ช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษทั ฯ มีทรัพย์สนิ ถำวรทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจทีห่ กั ค่ำเสือ่ มรำคำ โดยวิธคี ำนวณแบบเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของทรัพย์สนิ เป็ น
ระยะเวลำ 3-30 ปี ข้นึ อยู่กบั ประเภทของทรัพย์สนิ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ มีมลู ค่ำทำงบัญชีสุทธิ
จำนวน 597.2 ล้ำนบำท และ 572.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ
4.1.1 อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร*
โรงงาน 1 แห่ง และอาคารสานักงาน 3 ชัน้ ที่ตง้ั :
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
4.1.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์
4.1.3 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
4.1.4 ยานพาหนะ
4.1.5 ระบบสาธารณู ปโภค
4.1.96 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าทางบัญชีสทุ ธิ
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564

ภาระผูกพัน

เจ้ำของ

129.8

124.0

ไม่มภี ำระผูกพัน

เจ้ำของ
เจ้ำของ
เจ้ำของ
เจ้ำของ
เจ้ำของ

420.8
1.6
19.7
25.3
0.0
597.2

393.5
3.8
17.6
22.8
11.0
572.7

ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน

หมายเหตุ : *อำคำรโรงงำนและสำนักงำนตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ฯ เช่ำจำก TSTE ในระหว่ำงปี 2556 บริษทั ฯ ได้รบั วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินแห่งใหม่สองแห่ง โดยบริษทั ฯ ต้องปลดภำระจำนองหลักทรัพย์
รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผูใ้ ห้กูร้ ำยอื่น ซึ่งในเดือนตุลำคม 2556 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว นอกจำกนี้สถำบันกำรเงินเดิมทีใ่ ห้กูย้ มื ได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีซที
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และปรับเงือ่ นไขกำรกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
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นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : มุ่งเน้นกำรบริหำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุและงำนบริกำร รวมถึงกำรสร้ำงเสริมปรับปรุงสมรรถภำพงำนจัดซื้อให้มที ศั นคติ
และประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั งิ ำน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรต่อรอง โดยคำนึงถึงจริยธรรม ควำมโปร่งใส และควำมเป็ นธรรมในกำรดำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจน ซึง่ ช่วยทำให้ตน้ ทุนในกำรจัดซื้อสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ลดลง ทัง้ นี้เพือ่ ให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อ เช่ำ หรือจัดจ้ำงของบริษทั ฯ มีควำมรวดเร็ว
ถูกต้องประหยัด และรัดกุม เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมข้อกำหนดอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ยุตธิ รรม โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ บริษทั ฯ จึงกำหนด
นโยบำยเพือ่ เป็ นแนวทำงให้ผูเ้ กี่ยวข้องปฏิบตั ิ ดังนี้
- กำรจัดซื้อ เช่ำ หรือจัดจ้ำงจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ สูงสุด ทัง้ ในด้ำนคุณภำพ รำคำ จำนวน เวลำ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร สิง่ แวดล้อม ตำมนโยบำยคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ ด้วย โดยกำรจัดซื้อ เช่ำ หรือจัดจ้ำง
ทีม่ มี ลู ค่ำไม่เกิน 1,000,000 บำท นำเสนอขออนุมตั ติ ่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ หำกมีมลู ค่ำเกิน 1,000,000 บำท ขึ้นไปขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริหำร
หำกมีมลู ค่ำเกิน 10,000,000 บำท จะต้องนำเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริษทั
- ในกำรจัดซื้อ เช่ำ หรือจัดจ้ำง จะต้องสรรหำ คัดเลือกผูข้ ำยและผูร้ บั จ้ำงเปรียบเทียบกันไม่นอ้ ยกว่ำ 2 รำย เพือ่ รักษำผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั ฯ โดยหำกวงเงินตำ่ กว่ำ 20,000 บำท อำจไม่ตอ้ งมีใบเสนอรำคำก็ได้ แต่ตอ้ งมีขอ้ มูลสอดคล ้องกับเอกสำรใบขอซื้อขอจ้ำง
- หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำสัญญำ คือต้องมีวงเงินในกำรว่ำจ้ำงตัง้ แต่ 100,000 บำท ขึ้นไป และมีระยะเวลำจัดจ้ำงตัง้ แต่ 15 วันขึ้นไป โดยผูร้ บั
จ้ำงจัดทำสัญญำ และแผนกทีข่ อจัดจ้ำงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเนื้อหำในสัญญำ หำกวงเงินในกำรว่ำจ้ำงมำกกว่ำ 1,000,000 บำท ผูร้ บั จ้ำงจัดทำสัญญำ และ/
หรือจัดจ้ำงทีป่ รึกษำกฎหมำยทำสัญญำ โดยแผนกทีข่ อจัดจ้ำงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเนื้อหำในสัญญำ กรณีงำนจัดจ้ำงบริกำรรำยปี จะต้องจัดทำสัญญำทุกงำน
- จัดทำ และควบคุมเอกสำร อย่ำงถูกต้อง เป็ นระเบียบและโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้
- บริษทั ฯ จะต้องไม่เอำเปรียบผูค้ ำ้ ซึง่ ในกำรใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ เช่ำ หรือจัดจ้ำง จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ และควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึ้น ในแง่ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึ้นในด้ำนชื่อเสียงและภำพลักษณ์
- เปิ ดโอกำสให้มกี ำรแข่งขันในระหว่ำงผูค้ ำ้ ตำมควรแก่กรณี เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ตอ้ งอยู่บนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง ยุตธิ รรม และ
รักษำควำมลับของคู่คำ้ อย่ำงเคร่งครัด
- ต้องปฏิบตั งิ ำนโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คำสัง่ ของบริษทั ฯ อย่ำงเคร่งครัด และสมำ่ เสมอ
- ดำเนินกำรอย่ำงมีระบบ มีกำรวำงแผนกำรดำเนินกำรล่วงหน้ำทีด่ ี เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิตอันจะส่งผลให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อผลิตภัณฑ์ และเพือ่ ช่วยหลีกเลีย่ งกำรจัดซื้อหรือกำรจัดจ้ำงอย่ำงเร่งด่วน หรือโดยปรำศจำกกำรแข่งขันโดยไม่มเี หตุผล

การวิจยั พัฒนา และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
เนื่องด้วยบริษทั ฯ เป็ นผูแ้ ปรรูปข้ำวสำลีเป็ นแป้ งสำลีเพือ่ นำมำใช้ในกำรผลิตอำหำรประเภทต่ำงๆ ทิศทำงและแนวโน้มกำรบริโภคอำหำรจึง
เป็ นปัจจัยและสิง่ จำเป็ นทีผ่ ูป้ ระกอบกำรด้ำนอำหำรต่ำงๆ จะต้องมีควำมเข้ำใจ และพัฒนำอำหำรให้ตรงตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค บริษทั ฯ มี
แผนกวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์เพือ่ รับโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบกำรอำหำรนำมำคิดค้นวิจยั พัฒนำทัง้ ด้ำนสูตรส่วนผสม กำร
พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต ตลอดจนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั สินค้ำของบริษทั
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีและกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรส่งเสริมศักยภำพ และกำร
พัฒนำทักษะด้ำนควำมรูแ้ ละควำมเชีย่ วชำญของพนักงำน อันจะนำไปสู่กำรเป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรูแ้ ละสำมำรถนำองค์ควำมรูไ้ ปใช้ในกำรคิดค้น วิจยั
และพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไปในอนำคต
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การร่วมพัฒนาระบบการทางาน และการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั มีลูกค้ำที่ติดต่อเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของบริษทั ฯ และเข้ำมำสอบทำนระบบกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมคุณภำพในด้ำนต่ำงๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดกำรเรียนรูร้ ่วมกันและกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนระหว่ำงบริษทั ฯ และลูกค้ำทีใ่ กล้ชิด ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้จดั ให้ลูกค้ำเข้ำเยี่ย มชมกิจกำรและกำร
สอบทำนระบบกำรกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมคุณภำพ เพือ่ ทำให้มนใจได้
ั ่ ว่ำ สินค้ำและบริกำรของบริษทั ฯ มีกระบวนกำรผลิตทีม่ คี ุณภำพ มำตรฐำน
และควำมปลอดภัยสูงสุด

มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
บริษทั ฯ เป็ นผูน้ ำเข้ำข้ำวสำลีเพือ่ กำรผลิตและจำหน่ ำยแป้ งสำลีภำยในประเทศ โดยมีนโยบำยและควำมมุ่งมันในกำรผลิ
่
ตสินค้ำทีม่ คี ุณภำพ
และมำตรฐำนสูงสุด เริ่มต้นจำกกำรคัดสรรวัตถุดบิ ทีด่ แี ละมีคุณภำพ กำรผลิตสินค้ำด้วยกระบวนกำรและเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเพือ่ กำรส่งมอบสินค้ำทีม่ ี
คุณภำพและมำตรฐำน มีควำมปลอดภัยสูงสุดตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกำรสร้ำงกระบวนกำรผลิตสินค้ำทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดลอ้ มอบสนองต่อตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

บริษทั ฯ ได้มกี ำรจัดทำระบบคุณภำพ เพือ่ ให้ลูกค้ำมีควำมเชื่อมันในคุ
่ ณภำพของสินค้ำของทำงบริษทั ทีผ่ ลิตด้วยระบบทีไ่ ด้มำตรฐำน เพือ่ ให้
ได้สนิ ค้ำทีด่ ี มีคุณภำพ และมีควำมปลอดภัย โดยทำงบริษทั ฯ ได้กำรรับรองระบบมำตรฐำน ดังนี้
1. ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรสำกล ทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับกันทัวโลก
่ FSSC22000 Version 5.1
2. ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร ISO 22000:2018
3. ระบบกำรวิเครำะห์อนั ตรำยและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมในกำรผลิตอำหำร HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System)
4. ระบบมำตรฐำนสุขลักษณะทีด่ ใี นกำรผลิตอำหำร GHP (Good Hygiene Practice)
5. ระบบกำรบริหำรจัดกำรสิง่ แวดล ้อม ISO 14001:2015
6. ระบบมำตรฐำนอำหำรฮำลำล (Halal)
7. มำตรฐำนโรงงำนสีเขียว (Green Industry)
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นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ฯ มีจดุ มุ่งหมำยทีจ่ ะผลักดันให้พนักงำน และผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีเ่ กี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ำยกำร
สือ่ สำรข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแฟ้ มข้อมูล และข้อมูลของบริษทั ฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และไม่ขดั ต่อกฎหมำยหรือ
พระรำชบัญญัตทิ เ่ี กี่ยวข้อง โดยมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยทีเ่ พียงพอ เพือ่ ประโยชน์และประสิทธิผลทำงธุรกิจของบริษทั ฯ โดยให้ถอื ปฏิบตั ดิ งั นี้
- ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศนัน้ ได้นำมำเพือ่ ส่งเสริมกิจกำรของบริษทั ฯ พนักงำนจะต้องไม่กระทำเพือ่ ประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม
และศีลธรรมอันดีงำม
- ข้อมูลทีไ่ ด้บนั ทึกและเผยแพร่ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศถือเป็ นควำมรับผิดชอบของเจ้ำของข้อมูลนัน้ ๆ ทีจ่ ะต้องดูแลมิให้เกิดควำมเบีย่ งเบน
ควำมผิดทำงกฎหมำยหรือละเมิดต่อบุคคลทีส่ ำม
- กำรจัดหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้งำนนัน้ ให้คำนึงถึง Software ทีเ่ ป็ นมำตรฐำนอันดับแรกก่อนทีจ่ ะทำกำรพัฒนำ Software ภำยใน
เพือ่ สนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำน
- เพือ่ ให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรนำเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ำมำใช้จะต้องสอดคล้อง
กับหลักกำรและมำตรฐำนทีไ่ ด้ผ่ำนกำรอนุมตั แิ ละระเบียบปฏิบตั ทิ ก่ี ำหนด
- เจ้ำของข้อมูลจะต้องป้ องระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และข้อมูลทีส่ ำคัญทำงธุรกิจของตนเองจำกกำรเข้ำถึงจำกภำยนอกหรือกำรโจรกรรมและกำร
บ่อนทำลำย เพือ่ ให้แน่ใจว่ำธุรกิจของบริษทั ฯ ดำเนินต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยทีส่ ุด
- มีวนิ ยั ในกำรใช้ระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์สอ่ื สำรของบริษทั ฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทั ฯ และผูอ้ น่ื อำทิเช่น ใช้เป็ นเครื่องมือในกำร
เข้ำถึงสำรสนเทศโดยมิชอบ สร้ำงควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงและทรัพย์สนิ รบกวนหรือก่อควำมรำคำญต่อกำรทำงำนของระบบสำรสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบ
ถอดรหัสผ่ำน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภำพ ข้อควำม หรือเสียงทีไ่ ม่เหมำะสม รวมทัง้ ไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือกำรกระทำผิดกฎหมำย
- บริษทั ฯ จะเข้ำตรวจสอบ ค้นหำ ติดตำม สอบสวน และควบคุมกำรใช้ระบบสำรสนเทศของพนักงำน หำกพบข้อสงสัยว่ำพนักงำนใช้งำนในทำงที่
ไม่เหมำะสมหรือมีเหตุอนั ควร เพือ่ ป้ องกันควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศบริษทั ฯ
- บริษทั ฯ กำหนดให้มกี ำรเข้ำรหัสผ่ำนคอมพิวเตอร์ทกุ เครื่องเพือ่ ควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรเปลีย่ นแปลงรหัสผ่ำนตำมนโยบำย
กำรเปลีย่ นรหัสผ่ำน
- บริษทั ฯ มีระบบเก็บข้อมูลกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ตำมกฎหมำย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560

เป้ าหมายปี 2564

ผลการดาเนิ นงานปี 2564

เพิ่มเป้ าหมายตัวชี้วดั ของแผนกจากเดิมสถานการณ์ออนไลน์
ของระบบต้องไม่ตา่ กว่า 92% เป็ นสถานการณ์ออนไลน์ของ
ระบบต้องไม่ตา่ กว่า 97%

เป้ าหมายปี 2565

ภำพรวมระบบสำรสนเทศทัง้ ภำยในบริษทั ทัง้ ของสำนักงำน และของภำยในโรงงำน
ทำงำนได้ดี โดยรวมสถำนกำรณ์ออนไลน์ของระบบอยู่ท่ี 99.98% นับเป็ นผลงำนที่
น่ำพึงพอใจสำหรับแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตัวชี้วดั ของแผนกทีส่ ถำนกำรณ์ออนไลน์ของระบบต้องไม่ตำ่ กว่ำ 97% และมีระบบกำรสำรองข้อมูล
ภำยนอกในกรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น ข้อมูลถูกไวรัส, ข้อมูลถูกลบจำกผูไ้ ม่หวังดี

นโยบายด้านการบัญชี
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตำมควำมเป็ นจริง ทันเวลำสมเหตุสมผลและเชื่อถือได้ เพือ่
เสนอต่อบริหำร ผูถ้ อื หุน้ หน่วยงำนของรัฐ และผูเ้ กี่ยวข้องอืน่ ๆ ดังนัน้ จึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ทีบ่ คุ ลำกรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนกระบวนกำรต่ำงๆ ที่

38

ส่วนที่ 1
กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี กำรเงิน และกำรควบคุมภำยใน รวมถึงข้อกำหนดทำงกำรบัญชีและกำรเงินของบริษทั ฯ และหลักกำรบัญชีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
อย่ำงเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
- ควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำรจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยไม่มขี อ้ จำกัดหรือยกเว้น บันทึกรำยกำรตำมควำมเป็ น
จริงตำมมำตรฐำนทำงกำรบัญชีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับ เป็ นไปตำมระเบียบและข้อกำหนดต่ำงๆ ของบริษทั ฯ เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจจะต้อง
ครบถ้วนและผ่ำนกำรตรวจสอบทีเ่ หมำะสม
- รำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีทกุ ประเภทของบริษทั ฯ จะต้องมีควำมถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญเพียงพอ รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล
อย่ำงเหมำะสมตำมมำตรฐำนทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปเป็
่ นไปตำมระเบียบของกำรเงินและกำรบัญชีของบริษทั ฯ พนักงำนทุกคนควรตระหนักว่ำควำมถูกต้องของ
รำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงินเป็ นควำมรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร ตลอดจนพนักงำนทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในรำยกำรนัน้ ๆ
- กำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องในประเทศ และหรือต่ำงประเทศเพือ่ ให้กำรจัดทำบัญชีและบันทึกทำงกำรเงินของบริษทั ฯ เป็ นไป
อย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์เช่นเดียวกับกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นควำมรับผิดชอบอื่นๆ ของตน โดยต้องยึดหลักควำมซือ่ สัตย์ ปรำศจำกอคติ และมีควำมซือ่ ตรงใน
กำรดำเนินกำรทีเ่ กี่ยวกับกำรบัญชีและกำรเงิน

นโยบายด้านการปฏิบตั งิ านการเสียภาษี
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรเป็ นพลเมืองทีด่ ใี นด้ำนกำรปฏิบตั งิ ำนกำรเสียภำษี โดยถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดำ้ นกำรพัฒนำควำมยังยื
่ นของ
องค์กร ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั ฯ มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภำษีอำกรทีร่ ดั กุมและส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ สูงสุดให้แก่ผูถ้ อื หุน้ โดย
กำรเสียภำษีอำกรอย่ำงถูกต้องตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด มีแนวทำงในกำรวำงแผนและกำรปฏิบตั ทิ ำงด้ำนภำษีสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรจัดทำ
และบริหำรกำรจัดกำรด้ำนภำษีทเ่ี หมำะสมและยังยื
่ น ตลอดจนมีกำรจัดกำรทำงภำษีอย่ำงเหมำะสมแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินธุรกิจ เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจสู่ควำมยังยื
่ น บริษทั ฯ จึงมีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ด้ำนกำรเสียภำษีอำกร ดังนี้
- การวางแผนและแนวทางการปฏิบตั ทิ างด้านภาษี
- บริหำรจัดกำรด้ำนภำษีอำกรเพือ่ ประโยชน์สูงสุดทำงด้ำนภำษีแก่องค์กร โดยปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดทำงกฎหมำย ส่งเสริมภำพลักษณ์ทด่ี ี
ของบริษทั ฯ และรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีขององค์กรต่อหน่วยงำนด้ำนภำษีของภำครัฐทีเ่ กี่ยวข้อง
- นำส่งภำษีอำกรภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดและบริหำรจัดกำรกำรจ่ำยภำษีหรือขอคืนภำษีอำกรเพือ่ ให้เกิดสภำพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
- พิจำรณำผลกระทบทำงภำษีต่อโครงกำรลงทุนใหม่หรือธุรกรรมทำงธุรกิจใหม่ เพือ่ ให้โครงกำรหรือธุรกรรมใหม่นนั้ สอดคล้องกับกิจกรรมทำง
ธุรกิจกลยุทธ์ขององค์กรและถูกต้องตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ให้พจิ ำรณำสิทธิประโยชน์ทำงภำษีหรือมำตรกำรยกเว้นภำษีทเ่ี กี่ยวข้องเพือ่
ประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสีย
- บริหำรจัดกำรทำงด้ำนภำษีให้เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด
- การประสานงานด้านภาษีกบั หน่วยงานราชการ
- บริษทั ฯ จัดให้มผี ูร้ บั ผิดชอบด้ำนภำษี และประสำนงำนกับหน่วยงำนทำงด้ำนภำษีของภำครัฐและเจ้ำหน้ำที่
- ทีป่ รึกษำภำษีอำกร
- บริษทั ฯ มีทป่ี รึกษำ ผูเ้ ชี่ยวชำญทำงด้ำนภำษีในกำรให้คำปรึกษำเพือ่ ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
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กลยุทธ์ดา้ นภาษี
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ยึดมันกำรปฏิ
่
บตั ติ ำมนโยบำยและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ มี ำอย่ำงต่อเนื่อง บริษทั ฯ ดำเนิน
ธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและตระหนักในหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยภำษีเพือ่ สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบั สังคมและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
- จรรยำบรรณด้ำนภำษี
บริษทั ฯ มุ่งเน้นกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ้ำนภำษีต่อผูม้ สี ่วนได้เสียเพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ภำยใต้หลักควำมซือ่ สัตย์ โปร่งใส ไม่หลีกเลีย่ งภำษีและปฏิบตั ติ ำมกฏหมำย ด้วยหลักธรรมำภิบำลทีด่ ตี ำมจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯอย่ำง
แน่วแน่
- กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนภำษี
บริษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของทุกพื้นทีท่ บ่ี ริษทั ฯ เข้ำไปดำเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ มุ่งจัดกำรควำมเสีย่ ง (ด้ำน
ภำษี) ได้แก่ ผลจำกแนวทำงกำรบริหำรภำษีของภำครัฐและกำรประเมิณควำมเสีย่ งในกำรผันผวนของค่ำเงินบำทอย่ำงละเอียด ซึง่ ครอบคลุมควำมเสีย่ ง
ในกำรกำกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ควำมเสีย่ งด้ำนปฏิบตั กิ ำร และควำมเสีย่ งในกำรรำยงำนทำงกำรเงินของผูต้ รวจสอบอิสระจำกภำยนอก ทัง้ นี้บ ริษทั
ฯ ยังมีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็ นระบบ ในรูปแบบทีเ่ หมำะสม มีควำมปลอดภัยและสำมำรถเข้ำถึงได้เฉพำะผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้อง และมีกำรติดตำม
ตรวจสอบโดยผูร้ บั ผิดชอบทีเ่ ป็ นอิสระ รวมถึงบริษทั ฯ ดำเนินกำรให้มกี ำรสือ่ สำรภำยในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพือ่ เสริมสร้ำงให้พนัก งำนมีควำม
เข้ำใจและยึดมันในข้
่ อกำหนดและข้อปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องตำมกฎหมำยภำษี
- ควำมโปร่งใสด้ำนภำษี
บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนกำรดำเนินงำนด้ำนภำษีต่อภำครัฐอย่ำงโปร่งใส และสอดคล ้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภำรกิจ
ด้ำนภำษีทงั้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มุ่งมันและตั
่
ง้ ใจมำกในกำรเป็ นองค์กรธุรกิจทีเ่ ป็ นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม โดยสร้ำงควำมเป็ นเลิศทำงด้ำนกำรกำกับดูแล
ด้ำนภำษี ควำมรับผิดชอบด้ำนภำษี และสงเสิรมกำรมีควำมโปร่งใสทำงภำษีอย่ำงกรวดขันโดยละเอียด เพือ่ สร้ำงควำมไว้วำงใจให้สบั สังคมและผูม้ สี ่วน
ได้เสียทัง้ หมด และในรำยงำนข้อมูลต่อหน่วยงำนทำงกำร บริษทั ฯ มุ่งเน้นทีจ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลภำยในกำหนดเวลำตำมทีก่ ฎหมำย หน่วยงำนทำงกำร หรือ
หน่วยงำนทีก่ ำกับดูแลบริษทั ฯ กำหนด

จรรยาบรรณด้านภาษี
1. กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
บริษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดมำโดยตลอด รวมทัง้ ประกอบธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมกฎมำตรฐำนสำกล และปฏิบตั งิ ำน
สอดคล้องกับเจตนำรมณ์และลำยลักษณ์อกั ษร
2. โครงสร้ำงทำงภำษี
บริษทั ฯ หลีกเลีย่ งกำรใช้โครงสร้ำงภำษีแบบฉ้อฉลหรือเป็ นแนวทำงทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือสร้ำงควำมซับซ้อนเพือ่ ประโยชน์ทำงภำษีเบื้องต้นและหลีกภำษี
3. จริยธรรมขององค์กร
จรรยำบรรณเนภำษีของบริษทั ฯ กำหนดจำกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมกำรประกิบธุรกิจทีร่ ะบุให้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ต้องมี
ควำมสอดคล้องและตรงตำมมำตรฐำนสูงสุดในกำรปฏิบตั งิ ำนในฐำนะบริษทั ชัน้ นำทีม่ กี ำรดำเนินงำนครอบคลุมทัวโลก
่
4. ระบบภำษีเพือ่ ควำมยังยื
่ นขององค์กร
บริษทั ฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ด้วยกำรเป็ นบริษทั ทีม่ ฐี ำนะกำรเงินทีด่ เี ยีย่ ม และมีระบบภำษีทเ่ี พิม่ คุณค่ำให้แก่ผูถ้ อื หุน้ อย่ำงยังยื
่ น
5. กำรกำหนดรำคำซื้อขำยสำหรับกิจกำรข้ำมชำติ
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บริษทั ฯ ชำระภำษีในมูลค่ำทีเ่ หมำะสมและสอดคล ้องกับมูลค่ำทีเ่ กิดขึ้นจำกกำรทำธุรกรรมเชิงพำณิชย์แบบปกติ โดยกำรคำนวนรำคำซื้อขำย
สินค้ำหรือบริกำรจำอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดเป็ นสำคัญ
6. ควำมสัมพันธ์กบั หน่วยงำนภำครัฐทีก่ ำกับดูแลภำษี
บริษทั ฯ เคำรพสิทธิของรัฐบำลในกำรกำหนดโครงสร้ำงภำษี อัตรำภำษี และกลไกกำรจัดเก็บภำษีสำหรับประเทศนัน้ ๆ บริษ ทั ฯมีกำรติดต่อ
กับหน่วยงำนกำกับดูแลภำษีอย่ำงเปิ ดเผยและสร้ำงสรรค์ เพือ่ ยกระดับควำมสัมพันธ์ในกำรทำงำนร่วมกันให้มคี วำมเป็ นมืออำชีพและมีประสิทธิ ภำพ
7. สิทธิประโยชน์ทำงภำษี (Tax Incentives)
บริษทั ฯ มุ่งใช้สทิ ธิประโยชน์ทำงภำษีอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและเต็มประสิทธิภำพ ภำยใต้กำรตัดสินใจในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น
และเหมำะสม สอดคล ้องกับหลักกำรสร้ำงประสิทธิภำพของระบบภำษีตำมวัตถุประสงค์ทว่ี ำงไว้ สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำจครอบคลุมถึงมำตรำกำร
ยกเว้นภำษีในบำงช่วง ค่ำเผือ่ สินทรัพย์ในอัตรำเร่ง หรือสิทธิประโยชน์อน่ื ๆ ซึง่ ทัง้ หมดนี้อยู่ภำยใต้นโยบำยภำษีของประเทศหรือท้องถิน่ และใช้กบั ธุรกิจ
ทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตำมหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ สิทธิประโยชน์ดงั กล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั

การบริหารความเสีย่ งทางภาษี
1. กำรปฏิบตั ติ ำมกระบวนกำรภำษี บริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันในกำรบริ
่
กำรจัดกำรด้ำนภำษีอย่ำงรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภำษีของประเทศทีบ่ ริษทั ฯ มีกำรดำเนินธุรกิจ
2. บริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรยืน่ แบบเงินคืนภำษีให้ตรงตำมกำหนดเวลำ ถูกต้องและครบถ้วน สอดคล ้องกับมำตรฐำนระดับสำกล ทัง้
ยังดูแลควบคุมมิให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไข ค่ำใช้จ่ำยด้ำนดอกเบี้ย กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศซึง่ รวมถึงควำมรับผิดชอบด้ำนภำษี
เป็ นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำ จำนวนเงินภำษีทบ่ี ริษฯั ชำระไว้มคี วำมถูกต้องและเหมำะสมกับประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ
3. บริษทั ฯ จะใช้ควำมรอบครอบและควำมโปร่งใสเป็ นหลักเกณฑ์ในกำรดำเนินงำนด้ำนภำษีในกรณีทก่ี ฎหมำยภำษีไม่มแี นวทำงกำรดำเนินกำรทีช่ ดั เจน
4. กำรติดตำมผลและกำรรำยงำน บริษทั ฯ มีกำรติดตำมผลและรำยงำนภำษีเงินได้ทงั้ ภำยในและโดยผูต้ รวจสอบอิสระ พร้อมทัง้ มีกำรแสดง
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ปจั จุบนั และรอกำรตัดบัญชีอย่ำงถูกต้อง
5. ควำมเสีย่ งด้ำนชื่อเสียง บริษทั ฯ มีกำรติดตำมและจัดกำรปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ และควำมเสีย่ งด้ำนชือ่ เสียงทีเ่ กี่ยวเนื่องกับภำษีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมทัง้ ศึกษำวิเครำะห์คุณภำพและควำมเป็ นเอกภำพของกำรจัดกำรภำษี ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของข้อมูลภำษี กำรคืนภำษี
และรำยงำนผลเกี่ยวกับประมำณกำรภำษี ควำมเสีย่ งด้ำนภำษี และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นประจำ

นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับเจ้าหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบำยยึดถือแนวทำงกำรปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมตำมเงือ่ นไข และรับผิดชอบต่อเจ้ำหนี้ รวมถึงกำรชำระคืนตำมกำหนดเวลำ โดยมี
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ดังนี้
1. รักษำและปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขทีม่ ตี ่อเจ้ำหนี้โดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่กำรชำระเงินคืน กำรดูแลหลักทรัพย์ คำ้ ประกันและเงือ่ นไขอืน่ ๆ
2. รำยงำนฐำนะกำรเงินแก่เจ้ำหนี้ตำมข้อกำหนดในสัญญำเงินกูอ้ ย่ำงถูกต้องครบถ้วนและเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
3. รำยงำนเจ้ำหนี้ลว่ งหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้อผูกพันในสัญญำ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เพือ่ ไม่ให้เกิดกำรผิดนัดชำระหนี้

นโยบายการติดตามหนี้ และการตัง้ สารองหนี้ สูญ
บริษทั ฯ ใช้นโยบำยกำรพิจำรณำลูกหนี้รำยตัวในกำรตัง้ สำรองหนี้สูญ
1. ขัน้ ตอนในกำรติดตำมหนี้
พิจำรณำจำกรำยงำนอำยุลูกหนี้ หำกรำยใดค้ำงชำระเกิน 60 วัน นับจำกวันครบกำหนด ทำงแผนกกำรเงินจะจัดทำจดหมำยแจ้งเตือนฉบับที่
1 ส่งไปรษณียต์ อบรับไปยังลูกค้ำ โดยให้ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี และผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด เป็ นผูล้ งนำมในจดหมำย เมือ่ ส่งจดหมำย
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ไปแล ้ว แผนกกำรเงินก็จะยังคงมีกำรติดตำมทวงถำมทำงโทรศัพท์เป็ นระยะๆ โดยบริษทั ฯ จะให้เวลำลูกค้ำอีก 60 วันเพือ่ ชำระหนี้ หำกยังไม่ไ ด้รบั กำร
ชำระเงินจำกลูกค้ำภำยใน 60 วันนับจำกส่งจดหมำยฉบับที่ 1 ทำงแผนกกำรเงินจะจัดทำจดหมำยฉบับที่ 2 ซึ่งมีขอ้ ควำมทีร่ ุนแรงขึ้นและส่งไปรษณีย ์
ตอบรับไปยังลูกค้ำ โดยให้ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด และผูจ้ ดั กำรสำนักงำน เป็ นผูล้ งนำมในจดหม ำย เมือ่ ส่ง
จดหมำยฉบับที่ 2 ไปแล้ว แผนกกำรเงินก็จะยังคงมีกำรติดตำมทวงถำมทำงโทรศัพท์เป็ นระยะๆ เช่นเดิม และบริษทั ฯ ยังคงให้เวลำลูกค้ำอีก 30 วัน
เพือ่ ชำระหนี้
หลังจำกส่งจดหมำยฉบับที่ 2 ครบ 30 วัน หำกยังไม่ได้รบั กำรชำระเงินจำกลูกค้ำ ทำงทีป่ รึกษำทำงกฎหมำยจะเป็ นผู จ้ ดั ทำจดหมำยฉบับที่ 3
และส่งไปรษณียต์ อบรับไปยังลูกค้ำ โดยข้อควำมจะมีควำมรุนแรงกว่ำฉบับที่ 2 และบริษทั ฯ จะให้เวลำลูกค้ำอีก 30 วัน เพือ่ ชำระหนี้
หำกยังไม่ได้รบั กำรชำระเงินจำกลูกค้ำภำยใน 30 วันหลังจำกส่งจดหมำยฉบับที่ 3 บริษทั ฯ จะดำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป โดยเมื่ อเริ่มมี
กำรฟ้ องร้องต่อศำล ทำงแผนกบัญชีก็จะทำกำรตัง้ สำรองหนี้สูญ (เว้นแต่หนี้ทร่ี วมภำษีมลู ค่ำเพิม่ แล้วมีจำนวนไม่เกิน 20,000 บำท เมือ่ ส่งจดหมำยทวง
ถำมทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับครบ 2 ฉบับแล้วไม่ได้รบั กำรชำระหนี้ ไม่ตอ้ งรอฟ้ องร้องต่อศำล ให้ทำกำรตัง้ สำรองหนี้สูญได้)
เมือ่ ดำเนินคดีกบั ลูกค้ำสิ้นสุดแล้ว ฝ่ ำยสำนักงำนจะนำผลสรุปของคดีควำมส่งให้แผนกบัญชี เพือ่ นำไปบันทึกบัญชีต่อไป โดยถ้ำมีหนี้ทต่ี อ้ ง
ตัดเป็ นหนี้สูญทำงแผนกบัญชีจะต้องขออนุมตั จิ ำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรก่อนกำรบันทึกบัญชี
2. กำรบันทึกบัญชี
เมือ่ บริษทั ฯ เริ่มดำเนินกำรตำมกฎหมำยกับลูกค้ำในชัน้ ศำล (ขัน้ ตอนที่ 2.4) ทำงแผนกบัญชีจะทำกำรบันทึกบัญชีโดย
เดบิต หนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บำท
เครดิต ค่ำเผือ่ หนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บำท
ตำมจำนวนเงินคงค้ำงทีน่ ำไปดำเนินคดีควำม
หำกดำเนินคดีควำมแล้วได้รบั ชำระเงินจำกลูกค้ำ ทำงแผนกบัญชีจะทำกำรบันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินฝำกธนำคำร
XXX.XX บำท
เครดิต ลูกหนี้
XXX.XX บำท
เดบิต ค่ำเผือ่ หนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บำท
เครดิต หนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บำท
ตำมจำนวนเงินทีไ่ ด้รบั ชำระ
เมือ่ คดีควำมสิ้นสุด และมีจำนวนเงินทีไ่ ม่สำมำรถเรียกเก็บจำกลูกค้ำได้ ทำงแผนกบัญชีจะทำกำรบันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่ำเผือ่ หนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บำท
เครดิต หนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บำท
เดบิต หนี้สูญ
XXX.XX บำท
เครดิต ลูกหนี้
XXX.XX บำท
ตำมจำนวนเงินในทีไ่ ม่สำมำรถเรียกเก็บจำกลูกค้ำได้แน่นอนหลังสิ้นสุดกำรดำเนินคดีควำม

นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับเจ้าหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบำยยึดถือแนวทำงกำรปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมตำมเงือ่ นไข และรับผิดชอบต่อเจ้ำหนี้ รวมถึงกำรชำระคืนตำม
กำหนดเวลำ โดยมีแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ดังนี้
1. รักษำและปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขทีม่ ตี ่อเจ้ำหนี้โดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่กำรชำระเงินคืน กำรดูแลหลักทรัพย์ คำ้ ประกันและเงือ่ นไขอืน่ ๆ
42

ส่วนที่ 1
กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

2. รำยงำนฐำนะกำรเงินแก่เจ้ำหนี้ตำมข้อกำหนดในสัญญำเงินกูอ้ ย่ำงถูกต้องครบถ้วนและเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
3. รำยงำนเจ้ำหนี้ลว่ งหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้อผูกพันในสัญญำ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เพือ่ ไม่ให้เกิดกำรผิดนัดชำระหนี้

นโยบายเกีย่ วกับการรักษาความลับ
บุคลำกรทุกระดับของบริษทั ฯ พึงรักษำข้อมูลภำยในและเอกสำรทีไ่ ม่สำมำรถเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก อันนำไปสู่กำรแสวงหำผลประโยชน์
เพือ่ ตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทำงมิชอบ เช่นข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อรำคำหุน้ ควำมลับทำงกำรค้ำ สูตรกำรประดิษฐ์คิดค้นต่ำงๆ ซึ่ งถือเป็ น
สิทธิของบริษทั ฯ กำรป้ องกันข้อมูลประเภทนี้มคี วำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อควำมสำเร็จของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีควำมสำคัญต่อควำมมันคงในอำชี
่
พกำรงำนของ
ทุกคนด้วย เพือ่ ให้กำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรต่อบุคคลภำยนอกเป็ นไปในแนวทำงทีจ่ ะไม่เกิดผลเสียหำยต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษทั ฯ จึงกำหน ดให้มี
นโยบำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน ดังนี้
- ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับคู่สญั ญำและข้อตกลงทีบ่ ริษทั ฯ มีไว้กบั คู่สญั ญำ ถือเป็ นควำมลับทีไ่ ม่อำจเปิ ดเผยให้บคุ คลอื่น เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญำต
จำกบริษทั ฯ และคู่สญั ญำ
- กำรใช้ขอ้ มูลภำยในร่วมกันของพนักงำน ต้องอยู่ในกรอบหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ เท่ำทีพ่ นักงำนพึงได้รบั มอบหมำยเท่ำนัน้
- จัดให้มมี ำตรกำรและระบบควบคุมดู แลข้อมูลบริษทั ฯ ภำยในฝ่ ำย/แผนกของตนอย่ำงรัดกุม เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลภำยในทีส่ ำคัญของ
บริษทั ฯ เปิ ดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่อย่ำงเป็ นทำงกำร โดยให้ถอื ว่ำมำตรกำรและระบบควบคุมนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมำตรกำรควบคุมควำม
เสีย่ งทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ด้วย
- ให้ถอื เป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชำในลำดับขัน้ ต่ำงๆ จะต้องควบคุมดู แลไม่ให้มกี ำรรัว่ ไหลของข้อมูลและข่ำวสำรที่
สำคัญของบริษทั ฯ ออกสู่ภำยนอก โดยพนักงำนในสำยงำนของผูบ้ งั คับบัญชำของตนก่อนกำรเผยแพร่ขอ้ มูลอย่ำงเป็ นทำงกำรของบริษทั ฯ พนักงำนที่
เปิ ดเผยข้อมูล และข่ำวสำรทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ออกสู่บุคคลภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่อย่ำงเป็ นทำงกำรจะได้รบั กำรพิจำรณำมำตรกำรทำงวินยั ตำม
ระเบียบของบริษทั ฯ และอำจถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยอีกด้วย
- กำรเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ก่อนออกไปสู่ภำยนอกจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรบริษทั ฯ โดยกรรมกำรบริษทั จะเป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเองหรือมอบหมำยให้ผูใ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูใ้ ห้หรือผูต้ อบ

นโยบายการลงทุนของบริษทั ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในอนาคต
ในอนำคตบริษทั ฯ อำจมีกำรขยำยขอบเขตกำรดำเนินธุรกิจ จึงอำจมีกำรจัดตัง้ บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมขึ้นเพือ่ เป็ นกำรสนับสนุนกำรดำเนิน
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ มีนโยบำยจะส่งกรรมกำรบริษทั ฯ เข้ำไปเป็ นกรรมกำรของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่ำว เพือ่ ร่วมกำหนดนโยบำย
กำรดำเนินงำนให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกันและเอื้อต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่
กำรควบคุมดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ โดยส่วนใหญ่จะมีขอ้ ตกลงกับผูร้ ่วมลงทุน เช่น กรณีกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำจะกำหนดจำนวน
กรรมกำรซึง่ เป็ นบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูก้ ำหนดโดยใช้สดั ส่วนกำรถือหุน้ เป็ นเกณฑ์กำหนดจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะเข้ำไปควบคุมดูแล สำหรับบริษทั ย่อย บริษทั
ฯ จะส่งกรรมกำรเข้ำไปเป็ นตัวแทนมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมกำรทัง้ หมด หำกกำรดำเนินกำรมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ จะต้องขอ
อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมกรรมกำรของบริษทั ฯ ก่อน และในกรณีทเ่ี ป็ นกำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อีกด้วย
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โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษทั ฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริษทั ดังนี้
บริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 2,205 ล้านบาท
ทุนชาระแล้ว 2,205 ล้านบาท

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 191.6 ล้านบาท
ทุนชาระแล้ว 191.6 ล้านบาท

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 399 ล้านบาท
ทุนชาระแล้ว 398.7 ล้านบาท
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ส่วนที่ 1
กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 399,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 399,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้
หุน้ ละ 1 บำท เป็ นทุนทีช่ ำระแล ้วจำนวน 398,664,061 หุน้ คิดเป็ น 398,664,061 บำท โดยบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ผูถ้ อื หุน้
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนกำรถือหุน้ จำกทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล ้ว ตำมทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มหำชนจำกัด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 เมือ่ เทียบกับปี 2563 มีดงั นี้

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล
นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
นายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี
นายวีรชัย เดชอมรธัญ
นายวิบูลย์ เสรีโยธิน
บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์
บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นางสรัตนา ลือชัยประสิทธิ์
นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์
นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ
ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก
ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยอืน่ ๆ
จานวนหุน้ ทัง้ หมด

ปี 2564
จานวนหุน้
274,508,840
9,350,100
7,001,500
4,068,900
3,720,000
3,119,349
2,945,093
2,800,005
2,650,000
2,640,000
312,803,787
85,860,274
398,664,061

%
68.857
2.345
1.756
1.021
0.933
0.782
0.739
0.702
0.665
0.662
78.462
21.538
100

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล
นายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี
นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
นายวิบูลย์ เสรีโยธิน
นางนุ ศรา เพียรสุภาพ
บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นางสรัตนา ลือชัยประสิทธิ์
บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์
นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ
น.ส.ทิพย์สภุ าพ สุนทรวารี
ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก
ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยอืน่ ๆ
จานวนหุน้ ทัง้ หมด

ปี 2563
จานวนหุน้
274,508,840
7,000,800
4,751,100
3,960,000
3,144,471
2,945,093
2,800,005
2,772,560
2,640,000
2,379,925
306,902,194
91,761,867
398,664,061

%
68.857
1.756
1.192
0.993
0.789
0.739
0.702
0.695
0.662
0.597
76.983
23.017
100
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รายชื่อผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
บมจ.น้ าตาลขอนแก่น
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
บจก.ประจวบอุตสาหกรรม
นางเยาวนุ ช เดชวิทกั ษ์
น.ส.เยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์
นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
บจก.น้ าตาลราชบุรี
บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นางบุญพร้อม ชินพิลาศ
น.ส.กุลกมล ว่องวัฒนะสิน
ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก
ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยอืน่ ๆ
จานวนหุน้ ทัง้ หมด

ปี 2564
จานวนหุน้
91,301,062
63,818,515
38,199,755
30,999,893
27,206,675
21,496,666
18,169,747
16,027,170
5,402,978
3,960,000
316,582,461
66,744,720
383,327,181

%
23.818
16.649
9.965
8.087
7.098
5.608
4.740
4.181
1.409
1.033
82.588
17.412
100

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
บมจ.น้ าตาลขอนแก่น
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
บจก.ประจวบอุตสาหกรรม
นางเยาวนุ ช เดชวิทกั ษ์
น.ส.เยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์
นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
บจก.น้ าตาลราชบุรี
บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นางบุญพร้อม ชินพิลาศ
น.ส.กุลกมล ว่องวัฒนะสิน
ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก
ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยอืน่ ๆ
จานวนหุน้ ทัง้ หมด

ปี 2563
จานวนหุน้
91,301,062
63,818,515
38,199,755
31,299,893
27,206,675
19,857,966
18,169,747
16,027,170
5,402,978
3,960,000
315,243,761
68,083,420
383,327,181

%
23.818
16.649
9.965
8.165
7.098
5.180
4.740
4.181
1.409
1.033
82.239
17.761
100
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รายการการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
จานวนหุน้
ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

1

นายปรีชา อรรถวิภชั น์

2

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
(รวมคู่สมรส)
นายสมชัย วนาวิทย

3
4
5

7
8
9

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
นางเยาวนุ ช เดชวิทกั ษ์
(รวมคู่สมรส)
นายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ
(รวมคู่สมรส)
นางณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นายอเนก คาชุ่ม

10

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

11

นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

12

นายสุภสร ชโยวรรณ

13

นางแววตา กุลโชตธาดา

6

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั
/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ บริหาร
กรรมการบริหาร/กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
และบัญชี /เลขานุ การบริษทั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สัดส่วนการถือหุน้ /จานวนหุน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สัดส่วนการถือหุน้ /จานวนหุน้

1,770,417

170,417

จานวนหุน้
เพิ่ม/(ลด)
ระหว่างปี
(1,600,000)

4,753,188

9,352,188

4,599,000

-

-

-

-

-

192,640
2,400

192,640
2,400

-

-

12,291

12,291

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
-
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตรำไม่ตำ่ กว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิตบิ คุ คลของงบกำรเงินเฉพำะ
และหลังหักสำรองตำมกฎหมำย และเงินสะสมอืน่ ๆ ตำมทีบ่ ริษทั ฯกำหนด ทัง้ นี้กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงขึ้นอยู่กบั ฐำนะกำรเงิน ผล
กำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอืน่ ๆ ในอนำคตตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เห็นสมควร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

1.กาไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)
2.สารองตามกฎหมาย (บาท)
3.กาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย (บาท)
4.รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ สิ้น
5.อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหัก
สารองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)
6.อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุน้
7.อัตราเงินปันผลต่อหุน้

112,681,609.53
112,681,609.53
83,719,452.81

105,519,520.67
105,519,520.67
79,732,812.20

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

74.30

75.56

75.91

0.28
5.15

0.26
5.97

0.25
10.64
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กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง

การบริหารจัดการความเสีย่ ง
จำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ กำรผลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลีทม่ี คี ุณภำพให้ได้นนั้ ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ มำกมำยทีจ่ ะส่งเสริมให้
บริษทั สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยของบริษทั ทีต่ งั้ ไว้ได้ เริ่มตัง้ แต่กำรคัดสรรวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภำพ กำรเก็บรักษำวัตถุดบิ ให้คงคุณภำพก่อนนำเข้ำ
กระบวนกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพแป้ งสำลีระหว่ำงผลิตไปจนถึงขัน้ ตอนกำรจัดเก็บและจัดส่งแป้ งสำลีให้ลูกค้ำ ตลอดจนรักษำคุณภำพกำรให้บริกำร
เพือ่ ให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจสูงสุดทัง้ ในด้ำนของคุณภำพสินค้ำและบริกำร
กำรประเมินปัจจัยควำมเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบให้บริษทั ไม่สำมำรถบรรลุ
เป้ ำประสงค์ได้ก็มคี วำมสำคัญเช่นกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ ได้วเิ ครำะห์ปจั จัยควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนในอนำคตไว้ ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากการมีพ้ นื ที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดาเนิ นงาน
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีไซโลขนำดเล็กและใหญ่รวมกันทัง้ หมด 19 ไซโล รวมควำมจุ 60,000 ตัน สำหรับจัดเก็บวัตถุดบิ คือข้ำวสำลี ซึง่ ไซโลที่ บริษทั ฯ
มีอยู่ทงั้ หมดยังมีพ้นื ทีไ่ ม่เพียงพอต่อปริมำณวัตถุดบิ ของบริษทั ฯ ในบำงช่วงเวลำทีม่ ขี ำ้ วสำลีเป็ นจำนวนมำก จึงทำให้บริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้องเช่ำไซโลหรือ
โกดังเพิม่ จำกบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ บริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งหำกในช่วงเวลำทีต่ อ้ งกำรเช่ำไซโลหรือโกดังดังกล่ำวหรือกรณีตอ้ งกำรเช่ ำไซโลเพิม่ แต่บริษทั ที่
เกี่ยวข้องไม่สำมำรถให้บริษทั ฯ เช่ำพื้นทีไ่ ด้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษทั ฯ ในแง่กำรจัดหำสถำนทีเ่ ก็บข้ำวสำลี และในแง่ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ พิม่ ขึ้น เนื่องจำกรำคำค่ำ
เช่ำในปัจจุบนั เป็ นรำคำค่ำเช่ำเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ในกลุม่ ให้เช่ำกันเอง และเมือ่ เปรียบเทียบกับรำคำค่ำเช่ำไซโลของบุคคลภำยนอกในบริเวณเดียวกันพบว่ำ
รำคำค่ำเช่ำไซโลตำ่ กว่ำรำคำค่ำเช่ำของบุคคลภำยนอกรวมถึงค่ำขนส่งทีต่ อ้ งเพิม่ ขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯ เคยมีควำมต้องกำรเช่ำพื้นทีจ่ ดั เก็บ
วัตถุดบิ เพิม่ แต่ไม่สำมำรถเช่ำไซโลจำกบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องได้ จึงต้องขอเช่ำพื้นทีจ่ ำกผูใ้ ห้เช่ำคลังสินค้ำรำยอืน่ ซึง่ บริษทั ฯ สำมำรถดำเนินกำรเช่ำไซโลจำก
บุคคลภำยนอกได้ โดยค่ำใช้จ่ำยรวมค่ำขนส่งต่ำงๆ เพิม่ ขึ้นแบบไม่มนี ยั ยะ ทัง้ นี้ในปัจจุบนั บริษทั ฯ มีพ้นื ทีใ่ นกำรจัดเก็บวัตถุดบิ รวม 60,000 ตัน ซึง่
เพียงพอสำหรับกำรจัดเก็บวัตถุดบิ ในปริมำณปกติ ยกเว้นเพียงบำงช่วงเวลำทีม่ กี ำรจัดเก็บมำกกว่ำปกติ จึงจะต้องเช่ำโกดังเพิม่ เติม

ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธันวำคม 2564 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินอยู่ในรูปของเงินกูร้ ะยะสัน้ ประมำณ 427.62 ล้ำนบำท และภำระดอกเบี้ยจ่ำยจำนวน
1.42 ล้ำนบำท โดยอัตรำดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีค่ ดิ อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยเป็ นคงทีร่ ะยะสัน้ ซึง่ หำกมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินกูข้ ้นึ ย่อมส่งผลประทบต่อ
บริษทั ฯ ทำให้ภำระดอกเบี้ยเพิม่ ขึ้น ส่งผลต่อกำรดำเนินงำน ทำให้กำไรของบริษทั ฯ ลดลง รวมถึงอำจทำให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ลดลงด้วย อย่ำงไรก็ตำม
บริษทั ฯ ได้มกี ำรบริหำรควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี้ย โดยกำรจัดสรรเงินกูย้ มื ทีเ่ ป็ นอัตรำดอกเบี้ยคงทีแ่ ละลอยตัวให้เหมำะสมและติดตำมแนวโน้มของอัตรำ
ดอกเบี้ยอย่ำงสมำ่ เสมอ

ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในกำรดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลี วัตถุดบิ หลักทีส่ ำคัญ คือ ข้ำวสำลีซง่ึ เป็ นวัตถุดิบทีต่ อ้ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึง่ กำรชำระเงินจะใช้
เงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็ นหลัก ในขณะทีส่ นิ ค้ำทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ฯ ผลิตจะจำหน่ำยภำยในประเทศ ซึง่ กำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำวอำจส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั
ผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึ้น หำกค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลงเมือ่ เทียบกับค่ำเงินเหรียญสหรัฐ จะทำให้ตน้ ทุนของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันหำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้นเมือ่ เทียบกับค่ำเงินเหรียญสหรัฐ จะทำให้ตน้ ทุนของบริษทั ฯ ลดตำ่ ลง ดังนัน้ เพือ่ ลดควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลีย่ น บริษทั ฯ มีกำรเฝ้ ำดูสถำนกำรณ์รำยวันและคอยรำยงำนต่อผูบ้ ริหำรทุกวัน และมีกำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ทุก 2 สัปดำห์ เพือ่ ติดตำม
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สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน เพือ่ ประเมินควำมเสีย่ งและผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่ น พร้อมทัง้ กำหนดแนวทำงในกำรตอบสนองควำมเสีย่ งได้
อย่ำงเหมำะสมทันท่วงที
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จึงได้มกี ำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินโดยกำรจองซื้ออัตรำแลกเปลีย่ นตำมสกุลเงินในกำรนำเข้ำผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
(Fixed Forward Exchange Rate) เพือ่ ป้ องกันควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ รวมถึงบริษทั ฯ ไม่
มีนโยบำยเก็งกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น กำรทำสัญญำจองซื้ออัตรำแลกเปลีย่ นล่วงหน้ำนัน้ จะอยู่ในดุลยพินิจทีร่ อบคอบของผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ซึง่ ในกำรทำ
สัญญำดังกล่ำว ส่งผลให้ บริษทั ฯ บริหำรต้นทุนไม่ให้มคี วำมผันผวนมำกนักและทรำบต้นทุนล่วงหน้ำได้ ทัง้ นี้ ในช่วงผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ ำนมำ บริษทั ฯ ยัง
ไม่ได้รบั ผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นอย่ำงมีนยั สำคัญ

ความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ตอ้ งการ
วัตถุดบิ หลักในกำรผลิตแป้ งสำลี คือ ข้ำวสำลี ซึง่ เป็ นธัญพืชทีเ่ จริญเติบโตได้ดใี นสภำพแวดล้อมทีม่ อี ำกำศเย็น ซึง่ ประเทศไทยไม่สำมำรถ
เพำะปลูกได้ จึงจำเป็ นต้องมีกำรนำเข้ำข้ำวสำลีจำกต่ำงประเทศทัง้ หมด ประเทศทีป่ ลูกและจำหน่ำยข้ำวสำลี ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย แคนำดำ จีน
อินเดีย อำร์เจนติน่ำ และอีกหลำยประเทศในยุโรป โดยคุณภำพของข้ำวสำลี จะมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละแหล่งเพำะปลูก สำหรับบริษทั ฯ จะเลือกซื้อข้ำว
สำลีจำกประเทศสหรัฐอเมริกำและออสเตรเลียเป็ นหลัก เนื่องจำกข้ำวสำลีมคี ่ำโปรตีนทีเ่ หมำะกับกำรผลิตสินค้ำของบริษทั ฯ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดหำข้ำว
สำลีให้ตรงตำมปริมำณกำรผลิตและตรงตำมคุณภำพทีต่ อ้ งกำรได้อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ของบริษทั ฯ ดังทีเ่ คยเกิดมำแล้วทีอ่ อสเตรเลียซึง่ ประสบสภำวะ
อำกำศแห้งแล้งทำให้ผลผลิตออกมำน้อย บริษทั ฯ จะเกิดควำมเสีย่ งจำกกำรไม่มวี ตั ถุดบิ เพียงพอสำหรับผลิตสินค้ำส่งมอบให้กบั ลูกค้ำได้ ซึ่งบริษทั ฯ ได้ทำ
ข้อตกลงซื้อขำยล่วงหน้ำกับผูค้ ำ้ วัตถุดบิ ในกำรจัดหำข้ำวสำลีทม่ี คี ุณภำพและมีปริมำณตำมทีบ่ ริษทั ฯ ต้องกำรจำกทัง้ สองประเทศไว้แล้ว รวมถึงกำรทีบ่ ริษทั ฯ
มีนโยบำยกำรควบคุมและรักษำระดับวัตถุดบิ คงคลังให้มปี ริมำณเพียงพอต่อแผนกำรผลิตและจำหน่ำยเพือ่ ป้ องกันกำรขำดแคลนวัตถุดบิ บริษทั ฯ จึงไม่ได้
รับผลกระทบ นอกจำกนี้จำกกำรทีป่ จั จุบนั มีหลำยประเทศในโลกทีเ่ ป็ นแหล่งเพำะปลูกและผลิตข้ำวสำลีได้ บริษทั ฯ จึงสำมำรถหันไปนำเข้ำข้ำวสำลีจำก
ประเทศอืน่ ได้ อำทิเช่น แคนำดำ ประเทศในแถบอเมริกำใต้ จีนหรืออินเดีย ถึงแม้คุณภำพของข้ำวสำลีอำจจะไม่เทียบเท่ำกับข้ำวสำลีทน่ี ำเข้ำจำก
สหรัฐอเมริกำและออสเตรเลีย แต่บริษทั ฯ สำมำรถนำเข้ำมำผลิตโม่เป็ นแป้ งและผสมสูตรให้เหมำะกับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้

ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาข้าวสาลี
ข้ำวสำลีเป็ นสินค้ำโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งทีม่ ตี ลำดซื้อขำยล่วงหน้ำ (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริกำ ซึง่ ต้นทุนหลักของบริษทั ฯ คือข้ำวสำลี
คิดเป็ นอัตรำส่วนประมำณร้อยละ 90 ของต้นทุนขำย ซึง่ ในกำรจัดซื้อข้ำวสำลีของบริษทั ฯ จะจัดซื้อหลักๆ ปี ละประมำณ 4 ครัง้ ซึง่ ในแต่ละครัง้ จัดซื้อ มี
ปริมำณไม่นอ้ ยกว่ำ 20,000 ตัน รำคำข้ำวสำลีทจ่ี ดั ซื้อ ครัง้ หนึ่งๆ อำจใช้สำหรับกำรผลิตสินค้ำ 3-6 เดือน หำกรำคำข้ำวสำลีมกี ำรเปลีย่ นแปลงจะส่งผลให้
ต้นทุนของบริษทั ฯ มีควำมผันผวน และส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษทั ฯ เนื่องจำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถปรับรำคำขำยแป้ งสำลีให้กบั ลูกค้ำได้ทนั ทีทงั้ หมด
เพรำะแป้ งสำลีเป็ นหนึ่งในสินค้ำควบคุมของกรมกำรค้ำภำยใน หำกต้องกำรปรับรำคำจำหน่ำยต้องแจ้งต่อกรมกำรค้ำภำยในก่อน อย่ำงไรก็ดบี ริษทั ฯ มีกำร
บริหำรควำมเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำข้ำวสำลีได้ โดยมีแผนกจัดซื้อต่ำงประเทศติดตำมแนวโน้มรำคำข้ำวสำลีในตลำดโลกอย่ ำง
ต่อเนื่อง และในช่วงทีร่ ำคำข้ำวสำลีข้นึ สูงมำก ๆ บริษทั ฯ จะจัดซื้อให้เพียงพอกับควำมต้องกำรผลิตและจำหน่ ำยเท่ำนัน้ รวมถึงยังมีกำรจัดกำรป้ องกันควำม
เสีย่ งด้ำนควำมผันผวนของรำคำ ด้วยกำรจัดซื้อล่วงหน้ำให้เหมำะสมกับแนวโน้มของรำคำและยังมีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนโดยกำรจองซื้ออัตรำแลกเปลีย่ น
ล่วงหน้ำ เพือ่ ลดควำมผันผวนของต้นทุนทีอ่ ำจเกิดขึ้นได้ นอกจำกนี้บริษทั ฯ มีกำรบริหำรควำมเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบจำกกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนในส่วน
กำรผลิตโดยมีแผนกวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริษทั ฯ ได้ทำกำรค้นคว้ำวิจยั อย่ำงต่อเนื่องถึงกำรเลือกใช้วตั ถุดบิ ทีม่ รี ำคำตำ่ แต่สำมำรถนำมำ
ผสมและได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภำพดังเดิม
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ความเสีย่ งจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ (ราคาน้ ามัน)
บริษทั ฯ ต้องนำเข้ำข้ำวสำลีจำกต่ำงประเทศโดยใช้กำรขนส่งทำงเรือ ซึง่ ค่ำขนส่งดังกล่ำวถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนข้ำวสำลี โดยค่ำระวำงเรือใน
กำรขนส่งจะอ้ำงอิงกับรำคำนำ้ มันในตลำดโลก ซึง่ หำกรำคำนำ้ มันปรับตัวเพิม่ สูงขึ้น จะส่งผลให้ ค่ำระวำงเรือปรับเปลีย่ นตำมในอัตรำทีส่ ูงขึ้นด้วยเช่นกัน
รวมถึงหำกมีควำมต้องกำรใช้กำรขนส่งทำงเรือทีเ่ พิม่ มำกขึ้น ทำให้บริษทั เดินเรือปรับเพิม่ ค่ำระวำงเรือได้เช่นกัน ซึง่ ต้นทุนดังกล่ำวเป็ นต้นทุนทีอ่ ยู่เหนือกำร
ควบคุมของบริษทั ฯ หำกมีกำรปรับตัวเพิม่ ขึ้น ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยของบริษทั ฯ และมีส่วนทำให้ผลกำไรของบริษทั ฯ ปรับลดลง อย่ำงไรก็
ตำมบริษทั ฯ ได้มกี ำรบริหำรจัดกำรต้นทุนส่วนค่ำระวำงเรือ โดยกำรนำเข้ำข้ำวสำลีในปริมำณมำกบรรทุกเรือขนำดใหญ่จะทำให้ตน้ ทุน ค่ำขนส่งต่อหน่วย
ลดลงประกอบกับกำรร่วมกับผูป้ ระกอบกำรโรงงำนโม่แป้ งสำลีรำยอืน่ ๆ ในกำรนำเข้ำข้ำวสำลีลงเรือบรรทุก ลำเดียวกัน โดยแต่ละรำยสำมำรถนำเข้ำข้ำวสำลี
ได้ตำมปริมำณทีต่ อ้ งกำร และยังสำมำรถประหยัดต้นทุนค่ำขนส่งได้มำกกว่ำกำรนำเข้ำข้ำวสำลีมำโดยลำพังเพียงรำยเดียว

ความเสีย่ งที่บริษทั ฯ ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
ในกำรซื้อสินค้ำวัตถุดบิ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยในกำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในรูปแบบของ forward หรือ futures contract เพือ่ ป้ องกันควำม
เสีย่ งจำกกำรผันผวนของรำคำวัตถุดบิ อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ฯ จะมีกำรปรับรำคำแป้ งสำลีให้สะท้อนรำคำของข้ำวสำลีทเ่ี ปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ โดยในช่วงทีร่ ำคำ
ข้ำวสำลีในตลำดโลกปรับตัวสูงขึ้น บริษทั ฯ จะปรับรำคำขำยแป้ งสำลีให้สะท้อนรำคำทีเ่ ปลีย่ นแปลงสำหรับลูกค้ำทีไ่ ม่ได้มกี ำรทำสัญญำกันไว้ แต่สำหรับลูกค้ำ
ทีท่ ำสัญญำไว้แล้วบริษทั ฯ จำเป็ นต้องคงรำคำไว้ตำมสัญญำ ส่วนในช่วงทีร่ ำคำข้ำวสำลีในตลำดโลกปรับตัวลดลง บริษทั ฯ จำเป็ นต้องมีกำรบริหำรจัดกำร
วัตถุดบิ
โดยกำรเร่งขำยแป้ งสำลี รวมไปถึงกำรขำยข้ำวสำลีบำงส่วนให้กบั กลุม่ ลูกค้ำอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ทม่ี คี วำมจำเป็ นต้องใช้ขำ้ วสำลีอยู่แล้ว
นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังมีกำรจัดกำรป้ องกันควำมเสีย่ งด้ำนควำมผันผวนของรำคำ ด้วยกำรจัดซื้อให้เหมำะสมกับแนวโน้มของรำคำ และยังมีกำรบริหำร
จัดกำรต้นทุนโดยกำรจองซื้ออัตรำแลกเปลีย่ นล่วงหน้ำ เพือ่ ลดควำมผันผวนของต้นทุนทีอ่ ำจเกิดขึ้นได้

ความเสีย่ งการได้รบั วัตถุดิบระหว่างประเทศจากผูป้ ระกอบการส่งออก
วัตถุดบิ หลักในกำรผลิต คือ ข้ำวสำลี ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ กำรสังซื
่ ้อวัตถุดบิ นัน้ จะเข้ำมำในรูปแบบของตูค้ อนเทนเนอร์
และรูปแบบเรือเบ้ำท์ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ปจั จุบนั มีควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจของโลก อำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องในกำรขนส่งทัง้
แบบคอนเทนเนอร์ และเรือเบ้ำท์ เช่น กำรหำตูค้ อนเทนเนอร์ ในกำรส่งออกของผูข้ ำยยำกขึ้น หรือไม่สำมำรถกำหนดวันส่งมอบทีแ่ น่นอนได้ ทัง้ นี้ หำกมี
เหตุกำรณ์ควำมไม่แน่นอนเกิดขึ้นทำงบริษทั ฯ จะได้รบั กำรแจ้งจำกทำงผูข้ ำยวัตถุดบิ ล่วงหน้ำ ซึง่ สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้น อีกทัง้ บริษทั ฯมี
กำรบริหำรสต๊อกวัตถุดบิ ให้สำมำรถรองรับกำรผลิตได้มำกถึง 6 เดือน

ความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั
กำรร้องเรียนและสัมพันธภำพกับชุมชน บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยตระหนักว่ำ หำกสังคมหรือชุมชนอยู่ไม่ได้
ธุรกิจก็ไม่สำมำรถดำรงอยู่ได้เช่นกัน ซึง่ บริษทั ฯ จะเน้นกระบวนกำรผลิตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และควบคุมกำรปล่อยมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์หรือดีกว่ำ
ตำมทีก่ ำหนดในกฎหมำย/กฎระเบียบ อย่ำงไรก็ตำมปัจจัยเสีย่ งเรื่องกำรร้องเรียนและสัมพันธภำพกับชุมชนก็ยงั เป็ นปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำคัญ บริษทั ฯ จึงได้
กำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรดำเนินงำนเพือ่ สังคมทีต่ อ้ งถือปฏิบตั ิ ตัวอย่ำง จัดกิจกรรมเพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันและรักษำควำมสัมพันธ์กบั ชุมชนที่
ตัง้ อยู่รอบโรงงำน ดังนี้ :
- พัฒนำช่องทำง / วิธกี ำรสือ่ สำร เพือ่ ให้สำมำรถสือ่ สำรกับชุมชนได้ถกู ต้องและรวดเร็ว
- ดูแลเอำใจใส่คุณภำพชีวติ ประชำชนในชุมชน เช่น จัดให้มโี ครงกำรผนังกำแพงลดมลพิษทำงเสียงต่อชุมชน โครงกำรแผงกัน้ ฝุ่นโหลดข้ำวเรือ
เบ้ำส์ เป็ นต้น
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ส่วนที่ 1
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง

สัมพันธภำพกับผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นปัจจัยสำคัญทีม่ ผี ลต่อควำมสำเร็จขององค์กร ซึง่ อำจกล่ำวได้ว่ำผูม้ สี ่วนได้เสีย เป็ นปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำคัญอันหนึ่ง
เนื่องจำกในกำรทีบ่ ริษทั ฯ จะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิม่ และเติบโตได้อย่ำง ยังยื
่ น จึงจำเป็ นต้องได้รบั กำรสนับสนุนและควำมร่วมมือจำกผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้
ภำยในและภำยนอกองค์กร และหำกผูม้ สี ่วนได้เสียไม่เข้ำใจ ในวัตถุประสงค์และวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ฯ ก็อำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือเกิดกำร
ต่อต้ำน ทำให้กำร ดำเนินงำนล่ำช้ำ มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึ้นได้ และทีส่ ำคัญในกรณีทเ่ี กิดวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ บริษทั ฯ จึงได้รบั ควำมไว้วำงใจและลดควำมรุนแรง
ของผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น
บริษทั ฯ กำหนดแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสีย่ งจำกผูม้ สี ่วนได้เสียดังนี้ :
- ประเมินว่ำกำรดำเนินงำนของบริษทั จะส่งผลกระทบต่อบุคคล /คณะบุคคลใดบ้ำง รวมไปถึงกำรประเมินว่ำบุคคล / คณะบุคคลใดทีจ่ ะมี
อิทธิพลต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เพือ่ ระบุผูม้ สี ่วนได้เสียอย่ำงถูกต้องและชัดเจน
- บริษทั ฯ ได้ระบุผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ จำกภำยในและภำยนอกองค์กรไว้อย่ำงชัดเจนรวมทัง้ สิ้น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ , ลูกค้ำ, คู่คำ้ ทำงธุรกิจ,
หน่วยงำนรำชกำร, ชุมชนใกล้เคียง และบุคคลำกรในองค์กร
- กำหนดนโยบำยและทบทวนแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียกลุม่ ต่ำงๆ เพือ่ ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษทั ฯ ทุกคน
- มีกำรทำแบบสำรวจควำมพอใจต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร
- ประเมินและทบทวนควำมคำดหวัง, ทัศนคติต่อควำมเสีย่ ง, พฤติกรรมและควำมมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นระยะๆ
- สือ่ สำรและทำควำมเข้ำใจกับผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรสือ่ สำรบริษทั ฯตระหนักกำรสือ่ สำรนัน้ เป็ นอีกปัจจัยที่ อำจส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงองค์กรด้วยเช่นกัน ดังนัน้ เพือ่ ป้ องกันกำรสือ่ สำรข้อมูลทีค่ ลำดเคลือ่ นหรือไม่ถูกต้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งในกรณีทเ่ี กิดวิกฤตกำรณ์
โดยมีกำรระบุถงึ ขัน้ ตอนกำรแจ้งข่ำวสำร ใครบ้ำงทีต่ อ้ งทรำบเรื่องทันทีเมือ่ เกิดเรื่อง ใครสำมำรถให้สมั ภำษณ์ได้ รวมถึงเนื้อหำของข้อ มูลขทีต่ อ้ งกำรสือ่
ออกไป เพือ่ ควำมถูกต้องและรวดเร็วต่อกำรแก้ไขปัญหำ
- กำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มในกำรเลือกใช้บริโภคทีเ่ ป็ นกำรรักษำสุขภำพมำกขึ้น บริษทั ฯ จึงได้ม่งุ เน้น
กำรวิจยั และพัฒนำสินค้ำและบริกำร ตัง้ แต่กระบวนกำรจัดหำ โดยมุ่งเน้นกำรวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภำพต่อผูบ้ ริโภคสูงสุด พัฒนำกระบวนกำรผลิตและตัวสินค้ำ

ความเสีย่ งเกีย่ วกับสุขภาพและความปลอดภัยจากการทางาน
บริษทั ฯ ตระหนักว่ำ “พนักงำนเป็ นปัจจัยสำคัญและเป็ นทรัพยำกรมีค่ำยิง่ ” จึงให้ควำมสำคัญต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของของพนักงำน
เพือ่ ป้ องกันอันตรำยก่อนทีจ่ ะเกิดควำมสูญเสีย จึงได้กำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนทีอ่ ำจจะเกิดขึ้น
จำกเครื่องจักร, บริเวณโรงงำน, สถำนทีป่ ฏิบตั งิ ำน หรือวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนทุกระดับ เพือ่ ยึดปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน

ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม
ปัจจุบนั ปัญหำเรื่องสิง่ แวดล้อมได้ทวีควำมรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้ำง ในฐำนะทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม บริษทั ฯ จึงให้
ควำมสำคัญปัญหำด้ำนสิง่ แวดล้อม โดยได้กำหนดนโยบำยกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม จัดให้มโี ครงกำรกำแพงลดมลพิษทำงเสียงต่อชุมชน โครงกำรแผงกัน้ ฝุ่น
ช่วงรับข้ำวเรือเบ้ำท์ โครงกำรลดค่ำปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยควบคุมลดกำรใช้พลังงำนให้ได้ตำมเป้ ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำน พร้อมทัง้ มีกำร
ควบคุมปริมำณ ฝุ่น, กลิน่ , เสียง ให้อยู่ในเกณฑ์ทด่ี กี ว่ำทีก่ ฎหมำยกำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหำกับสิง่ แวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของ
ประชำชนทีอ่ ยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียง ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั กำรรับรองระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม ISO14001:2015 และ Green Industry: GI3
นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังคงดำเนินกำรลดของเสียจำกกระบวนกำรผลิต เพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งในกำรช่วยลดค่ำปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ซึง่ ก๊ำซ
เรือนกระจกส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศของโลก และก่อให้เกิดสภำวะโลกร้อน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้กำหนดเป้ ำหมำย
ทีจ่ ะลดก๊ำซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึ้นจำกกำรลดใช้พลังงำนในกระบวนกำรผลิตอย่ำงเป็ นรูปธรรม บริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันในกำรดู
่
แลรักษำสิ่งแวดล้อม ซึง่ ส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคมีควำมเชื่อมันว่
่ ำธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอย่ำงแท้จริง
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กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง

ความเสีย่ งจากการที่ราคาขายแป้ งสาลีเป็ นสินค้าควบคุม
ในปี 2552 กรมกำรค้ำภำยในได้ประกำศให้แป้ งสำลีเป็ นสินค้ำควบคุมโดยผูป้ ระกอบกำรต้องแจ้งต้นทุนกำรผลิต ต้นทุนกำรนำเข้ำสินค้ำ
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย รำคำจำหน่ ำย ฯลฯ ให้แก่กรมกำรค้ำภำยใน ซึ่งรำคำขำยทีแ่ จ้งจะถือเป็ นเพดำนรำคำขำยสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ สำมำรถจำหน่ ำยได้ ดังนัน้
หำกต้นทุนวัตถุดบิ มีรำคำสูงขึ้นจนเกินเพดำนรำคำขำยทีเ่ คยแจ้งไว้ จะทำให้กำรขึ้น รำคำแป้ งสำลีของผูป้ ระกอบกำรทำได้ยำกและขำดควำมคล่องตัวใน
กำรปรับรำคำขำยแป้ งสำลี เนื่องจำกต้องแจ้งให้กรมกำรค้ำภำยในทรำบก่อน

ความเสีย่ งจากการเปิ ดเสรีการนาเข้าแป้ งสาลีจากภาครัฐ
ก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีกำรกำหนดพิกดั อัตรำภำษีขำเข้ำของแป้ งสำลีในอัตรำทีส่ ูงถึงร้อยละ 40 จึงทำให้ อุตสำหกรรมผลิตแป้ งสำลีได้รบั กำร
คุม้ ครอง แต่หลังจำกทีไ่ ทยต้องปฏิบตั ติ ำมพันธะกรณีขอ้ ตกลงของสมำชิกเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) รวมทัง้ กำรทำสัญญำ FTA กับบำงประเทศ ได้แก่
อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทำให้เมือ่ ปี 2548 ไทยต้องลดอัตรำภำษีขำเข้ำเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมือ่ เดือนมกรำคม 2553 อัตรำภำษีขำเข้ำแป้ งสำลีจำกกลุ่ม
ประเทศอำเซียนได้ลดลงเหลืออัตรำร้อยละ 0 ทำให้มกี ำรแข่งขันด้ำนรำคำสูงขึ้น และกำรลดอำกรขำเข้ำของแป้ งสำลี ทำให้ลูกค้ำอำจนำเข้ำแป้ งสำลีเข้ำมำเอง
โดยตรงแทนกำรซื้อจำกโรงงำนผลิตแป้ งสำลีในประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินของบริษทั ฯ ในแง่ของยอดขำยทีอ่ ำจลดลงได้ และย่อมส่งผลถึง
กำไรทีต่ อ้ งปรับลดลงด้วย อย่ำงไรก็ตำม ทีผ่ ่ำนมำกำรเปิ ดเสรีกำรนำเข้ำแป้ งตำมข้อตกลงของ AFTA ยังไม่ส่งผลต่อกำรดำเนินธุรกิจ โดยทีผ่ ่ำนมำสัดส่วน
กำรนำเข้ำแป้ งสำลีโดยตรงจำกต่ำงประเทศเทียบกับกำรซื้อจำกโรงงำนกำรผลิตยังไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ดบี ริษทั ฯ มีแผนงำนในกำรในกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องดังกล่ำวโดยกำรมุ่งเน้น คุณภาพสินค้า จะมุ่งเน้นผลิตสินค้ำทีไ่ ม่มสี ง่ิ ปลอมปน
ซึง่ อำจอันตรำยต่อกำรบริโภค การบริการหลังการขาย เมือ่ ลูกค้ำซื้อสินค้ำจำกบริษทั ฯ จะมีกำรตรวจสอบคุณภำพทุกครัง้ ก่อนจัดส่ง และหำกมีกำรร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภำพของแป้ งสำลี บริษทั ฯ จะเร่งดำเนินกำรแก้ไขให้ลูกค้ำอย่ำงรวดเร็วไม่เกิน 7 วัน ปริมาณการสังซื
่ ้ อ กำรสังซื
่ ้ อสินค้ำกับบริษทั ฯ สร้ำงควำม
ยืดหยุ่นกับลูกค้ำได้มำกกว่ำโดยลูกค้ำไม่ตอ้ งเตรียมสถำนทีไ่ ว้จดั เก็บ ทำให้ลูกค้ำสำมำรถสังซื
่ ้ อได้ในปริมำณทีต่ อ้ งกำร นอกจำกนี้หำกลูกค้ำต้องกำรควำม
ร่วมมือจำกบริษทั ฯ ในกำรพัฒนำวัตถุดบิ แป้ งสำลี ทำงบริษทั ฯ สำมำรถส่งทีมนักวิทยำศำสตร์ของบริษทั ฯ ไปร่วมมือในกำรพัฒนำแป้ งสำลีให้เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อกี ด้วย

ความเสีย่ งจากการมีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ ในบริษทั ฯ มากกว่าร้อยละ 50
ณ 31 ธันวำคม 2564 ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ คือ บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) TSTE ถือหุน้ เป็ นจำนวนร้อยละ 68.86
ของทุนชำระแล้วทัง้ หมด ซึ่งสัดส่วนดังกล่ำวมำกกว่ำร้อยละ 50 ทำให้ TSTE สำมำรถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่ำจะเป็ นกำรแต่งตัง้
กรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอืน่ ทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับบริษทั ฯ กำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน
4 ของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รำยอื่นของบริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งในกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ใหญ่เสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำ
อย่ำงไรก็ตำมเพือ่ ให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และถ่วงดุลอำนำจดังกล่ำว บริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำปรับโครงสร้ำงองค์กรใหม่
เพือ่ ให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพมำกขึ้นสำมำรถตรวจสอบได้และมีกำรถ่วงดุลอำนำจ จึงได้มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษทั ฯ มีกรรมกำรบริษทั รวมกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ สิ้น 12 ท่ำน ในจำนวนนี้มกี รรมกำรทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ 4
ท่ำน นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังจัดให้มฝี ่ ำยตรวจสอบภำยในทีป่ ฏิบตั งิ ำนเป็ นอิสระตำมควำมเหมำะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหน้ำทีห่ ลัก
ในกำรดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน เพือ่ ให้เป็ นไปตำมระบบทีไ่ ด้กำหนดไว้และตรวจสอบกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยบริหำร เพือ่ ให้เกิดควำมโปร่งใส นอกจำกนี้
ในกรณีเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันกับกรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุมในกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องรวมถึงบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง บุคคลดังกล่ำว
จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในกำรอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำว และในกำรอนุมตั ริ ำยกำรจะต้องปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
53

ส่วนที่ 1
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
บริษทั ฯ มุ่งมันด
่ ำเนินธุรกิจโดยกำรสร้ำงคุณค่ำขององค์กรร่วมกับ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมให้เกื้อกูลเติบโตเคียงข้ำงกันไป
อย่ำงยังยื
่ น ตลอดระยะเวลำทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯ จึงไม่เพียงให้ควำมสำคัญกับกำร
บริหำรธุรกิจ เพือ่ ให้มผี ลประกอบกำรทีด่ แี ละสร้ำงนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภำพ
ในกำรแข่งขันให้กบั ผลิตภัณฑ์
ในทุกย่ำงก้ำวของกำรดำเนินธุรกิจบริษทั ฯ
ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับควำมรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
หรือ
Corporate Social Responsibility (CSR) เป็ นอย่ำงมำกและถือเป็ นเป้ ำหมำย
หลักอันดับต้นๆ ของบริษทั โดยบริษทั ฯ ได้วำงนโยบำยและจัดทำโครงกำร
ต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรยกระดับสภำพแวดล้อมทีน่ ่ ำอยู่
มำกขึ้น กำรยกระดับมำตรฐำนกำรครองชีพ และควำมมีสุขภำพทีด่ ขี องชุมชน
ตลอดจนกำรสืบสำนวัฒนธรรมควำมเป็ นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนัน้ จะมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพือ่ สังคม กำรบริจำคเพือ่ กำรกุศล
และกำรอำสำช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรมบริษทั ฯ จะวำงเป้ ำหมำยโดยผสมผสำนกำรใช้ทรัพยำกรทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กรร่วมกัน เพือ่ ให้
แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมำกทีส่ ุด ทัง้ นี้ควำมสำเร็จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจำกกำรบริจำคทรัพย์สนิ เท่ำนัน้ แต่ยงั เน้นควำมมีส่วนร่วมของ
พนักงำนในองค์กรและควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนควำมร่วมมือของชุมชนอีกด้วย
แนวกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรนัน้ บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมกำรเพือ่ วำงแผนกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ โดยประกอบไปด้วย
บุคลำกรจำกหลำยหน่วยงำน เพือ่ ระดมควำมคิดในกำรออกแบบโครงกำร ซึง่ จะเป็ นกำรรวบรวมควำมคิด กำรสือ่ สำร และกำรดำเนินงำน เพือ่
กำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. กำรออกแบบเพือ่ กำหนดกิจกรรม เป็ นกำรกำหนดแต่ละโครงกำร รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลทีจ่ ะได้รบั จำกกำร ดำเนินโครงกำรนัน้ ๆ
2. กำรดำเนินกิจกรรม เป็ นกำรกำหนดขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน งบประมำณ บุคลำกรทีจ่ ะเข้ำมำมีส่วนร่วมและกำหนดหน่วยงำน
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ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
การจัดหาวัตถุดิบ
กำรจัดหำวัตถุดบิ ในกำรผลิตแป้ ง โดยกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดยแหล่งวัตถุดบิ หลักมำจำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำและออสเตรเลีย บริษทั ฯ มีกำรสังซื
่ ้อวัตถุดบิ จำกสหรัฐอเมริกำเป็ นส่วนใหญ่โดยซื้อแบบเทกอง (Bulk) ซึง่
ระยะเวลำในกำรจัดซื้อเฉลีย่ ไตรมำสละ 1 ครัง้ และจำกออสเตรเลียเป็ นแบบตูค้ อนเทนเนอร์ เฉลีย่ จะจัดซื้อประมำณ
เดือนละ 3-4 ครัง้ ซึง่ ในกำรสรรหำผูข้ ำย จะมีกำรกำหนดคุณสมบัตใิ ห้สอดคล ้องกับนโยบำยกำรจัดกำรด้ำนควำมยังยื
่ น
ขององค์กร เช่น ซัพพลำยเออร์ผลิตวัตถุดบิ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม ไม่มกี ำรใช้แรงงำนทีผ่ ดิ กฎหมำย เป็ นต้น
การผลิต
มีกำรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล ้องกับแผนกำรขำยและมีกำรเปรียบเทียบกำรผลิตทีผ่ ลิตได้จริงกับควำม
ต้องกำรสินค้ำของฝ่ ำยขำย รวมถึงมีกำรจัดทำประมำณกำรวำงแผนควำมต้องกำรใช้สนิ ค้ำ อำทิเช่น ข้ำวสำลี สำรเคมี เป็ น
ต้น ไว้ลว่ งหน้ำให้สอดคล ้องกับแผนกำรผลิตและมำตรฐำนทีก่ ำหนดโดยใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยสำหรับกำรผลิตแป้ งสำลี
เป็ นเครื่องจักรของยีห่ อ้ บูหเ์ ลอร์ (Buhler) จำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นกำรผลิตในระบบปิ ด ซึง่ สำมำรถควบคุมกำร
ผลิตให้มปี ระสิทธิภำพสูงสุด
การตลาดและการขาย
มุ่งเน้นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนเชิงพำณิชย์ และสร้ำงกำไรส่วนเพิม่ จำกกำรดำเนินงำนปกติ
พัฒนำศักยภำพของทีมงำนให้มคี วำมมุ่งมันที
่ จ่ ะแสวงหำแนวทำงสร้ำงผลกำไรด้วยกำรระดมสมองเพือ่ สร้ำงจิตสำนึกถึง
ควำมเป็ นเจ้ำของ เพิม่ ทักษะในกำรแก้ปญั หำ กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนและทำงำนร่วมกันเป็ นทีม เพือ่ บรรลุ
เป้ ำหมำยตำมแผนงำนทีก่ ำหนด และส่งมอบผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภำพให้กบั ลูกค้ำ
บริการหลังการขาย
เมือ่ ลูกค้ำซื้อสินค้ำจำกบริษทั ฯ จะมีกำรตรวจสอบคุณภำพทุกครัง้ ก่อนจัดส่ง และหำกมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพของ
แป้ งสำลี บริษทั ฯ จะเร่งดำเนินกำรแก้ไขให้ลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว บริษทั ฯ มีกำรจัดทำแบบสำรวจ ควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำ
ทุก 2 ปี เพือ่ ให้ทรำบถึงปัญหำ และพัฒนำให้บริกำรลูกค้ำให้ดขี ้นึ อย่ำงต่อเนื่อง
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บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ผูถ้ อื หุน้

ผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า
คู่คา้ ทางธุรกิจ
บุคลากร
หน่ วยงานราชการ
ชุมชน
ใกล้เคียง

บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และคำนึงถึงกำรสร้ำงมูลค่ำของธุรกิจใน
ระยะยำว เพือ่ ประโยชน์แก่ผูถ้ อื หุน้ โดยเน้นกำรสร้ำงผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนและกำรแบ่งปันผลกำไร (เงิน
ปันผล) ทีเ่ ป็ นธรรมควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมมันใจในกำรลงทุ
่
นและเพิม่ ควำมน่ำเชื่อถือของบริษทั โดยยึดมัน่
กำรปฏิบตั งิ ำนบนพื้นฐำนของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
ลูกค้า
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน จึงมุ่งมันพั
่ ฒนำสินค้ำและบริกำรให้ดขี ้นึ รวมทัง้
เคำรพในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและจริยธรรมทำงกำรค้ำอย่ำงเคร่งครัดไม่กระทำกำรใดอันเป็ นกำรเอำรัดเอำเปรียบ
ผูบ้ ริโภค ภำยใต้กฎหมำยคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และกฎหมำยป้ องกันกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ บริษทั ได้วำงระบบทีเ่ ป็ น
มำตรฐำนและน่ำเชื่อถือได้สำหรับกำรทำธุรกรรมทำงกำรค้ำกับลูกค้ำ ใส่ใจในกำรบริกำรทัง้ ก่อนและหลังกำรขำย
คูค่ า้ ทางธุรกิจ
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับคู่คำ้ ซึง่ ถือเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียสำคัญในกำรขับเคลือ่ นธุรกิจไปด้วยกัน โดย
บริษทั ฯ ยึดถือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจกับคู่คำ้ คู่สญั ญำ โดยจะปฏิบตั กิ บั คู่คำ้ อย่ำงเสมอภำคบนพื้นฐำน
ของกำรค้ำทีเ่ ป็ นธรรมและกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส ประสำนประโยชน์ของบริษทั ฯ และคู่สญั ญำด้วยควำม
ยุตธิ รรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

บุคลากร
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพของบุคลำกร เนื่องจำกพนักงำนถือเป็ นทรัพยำกรทีส่ ำคัญทีส่ ุดขององค์กร
คณะกรรมกำรบริษทั จึงได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้เป็ นมำตรฐำนสำกล
จัดให้มกี ระบวนกำรทีเ่ ป็ นระบบ
นับตัง้ แต่ขนั้ ตอนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน กำรเลือ่ นระดับ กำรกำหนด
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำนทุกระดับอย่ำงเป็ นธรรม บนพื้นฐำนของกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำม KPI รำยบุคคล รวมทัง้ จัดให้มกี ำรดูแล
พนักงำนในด้ำนต่ำงๆโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมกำรทำงำนอย่ำงเป็ นสุขปลอดภัยและยกระดับคุณภำพชีวติ ของพนักงำน
หน่ วยงานราชการ
บริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ภำครัฐ ดำเนินธุรกิจตำมข้อกฎหมำยและประกำศของ ทำงกำรต่ำงๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภำพอันดีกบั หน่วยงำนทำงกำร โดยเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ และให้ควำมร่วมมือ ในกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรตำมทีห่ น่วยงำน
ทำงกำรร้องขอ
สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ มุ่งเน้นกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมมีกำรดำเนินงำนและปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง โดยกำรใช้จริยธรรมและคุณธรรม ในกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็ นธรรม
เสมอภำค และไม่เอำรัดเอำเปรียบสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภำคส่วน และไม่ทำกำรใดๆ ที่ขดั หรือผิดกฎหมำย นอกจำกนี้
บริษทั ฯ ได้มกี ำรสือ่ สำรและอบรมพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ ให้มคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึก
ด้ำนสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
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นโยบายด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) เป็ นผูผ้ ลิตแป้ งสำลีชนั้ นำระดับประเทศ มุ่งมันในกำรผลิ
่
ตและพัฒนำผลิตภัณฑ์แป้ งสำลีให้มคี วำม
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและส่งมอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลำ เพือ่ ให้เป็ นทีพ่ งึ พอใจอย่ำงสูงสุดของลูกค้ำ อีกทัง้ กำรผลิตสินค้ำจะต้องมีผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนโดยรอบน้อยทีส่ ุด บริษทั ฯจึงกำหนดนโยบำยเพือ่ ให้พนักงำนทุกระดับใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำน ดังนี้
1. บริษทั ฯ มุ่งมันในกำรปกป้
่
องสิง่ แวดล้อมและกำรป้ องกันมลพิษ ให้ได้ตำมเกณฑ์ทม่ี ำตรฐำนกำหนด เพือ่ ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของบริษทั ฯ ให้
มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
2. บริษทั ฯ มุ่งมันปฏิ
่ บตั ติ ำมกฎหมำย ข้อกำหนด พันธกรณีทเ่ี กี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม ทีไ่ ด้ทำควำมตกลงไว้อย่ำงเคร่งครัด
3. บริษทั ฯ มุ่งมันสร้
่ ำงจิตสำนึกของพนักงำน ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เพิม่ พูนควำมรู ้ ควำมเข้ำใจด้ำนสิ่งแวดล้อมของพนักงำน
ตำมนโยบำยตลอดไป
4. บริษทั ฯ จะดำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนด้ำนสิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภำพยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืน
5. บริษทั ฯ จะเผยแพร่ สือ่ สำรนโยบำยสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงำน สำธำรณะชน และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทัง้ หมดของบริษทั ฯ หรือผูท้ ส่ี นใจทรำบจึงประกำศ
มำเพือ่ ทรำบ และถือปฏิบตั โิ ดยทัวกั
่ น ตัง้ แต่วนั ที่ 17 กันยำยน 2562 เป็ นต้นไป

แผนการดาเนิ นงานด้านระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ มีควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรคำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล ้อมในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ จึงมีกำรออกแบบอำคำร
โรงงำน สำยงำนกำรผลิต ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตสินค้ำทีท่ นั สมัยประกอบกับกำรกระบวนกำรผลิตสินค้ำเป็ นระบบปิ ด ดังนัน้
ตลอดสำยงำนกำรผลิตสินค้ำจึงไม่เกิดผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล ้อม และไม่มขี อ้ ร้องเรียนในด้ำนสิง่ แวดล ้อม นอกจำกนัน้ ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ ยังไม่
ก่อให้เกิดของเสียจำกกระบวนกำรผลิต
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับปัญหำมลพิษทำงเสียงทีเ่ กิดขึ้นจำกกิจกรรมกำรผลิตทีม่ ผี ลกำระทบต่อกำรดำเนินชีวติ ประจำวันของชำวชุมชน จึงได้
ก่อสร้ำงผนังกำแพงลดเสียงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็ นตัวช่วยในกำรลดระดับควำมดังของเสียงทีเ่ กิดจำกกำรทำกิจกรรมกำรผลิตของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
กิจกรรมกำรผลิตสำมำรถเป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินชีวติ ของชำวชุมชนได้ ซึง่ ผลจำกกำรก่อสร้ำงผนังลดเสียง ทำงบริษทั ฯ ได้มกี ำรวัดผลค่ำของเสียงทีเ่ กิด
จำกกิจกรรมกำรผลิตเป็ นประจำทุกปี โดยจัดจ้ำงบริษทั ฯเอกชนทีม่ คี วำมน่ ำเชื่อถือและเป็ นหน่วยงำนทีข่ ้นึ ทะเบียนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เพือ่ เป็ นกำร
เฝ้ ำระวังและควบคุมระดับของเสียงจำกกิจกรรมกำรผลิตไม่ให้เกินค่ำมำตรฐำนทีก่ ฎหมำยควบคุมมลพิษกำหนด และเพือ่ เป็ นกำรเตรียมกำรแก้ไขป้ องกัน
ปัญหำเสียงทีเ่ กิดจำกกิจกรรมกำรผลิตทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนำคต
อีกทัง้ ตระหนักถึงปัญหำมลพิษทำงฝุ่นทีเ่ กิดขึ้นจำกกิจกรรมกำรกำรรับข้ำวเรื อเบ้ำท์ทม่ี ี
ผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวติ ประจำวันของชำวชุมชนด้ำนหลังไซโลเฟส 2 โดยมีควำมเป็ นห่วงถึงสุขภำพระบบทำงเดินหำยใจของพนักงำนและชำวชุมชน จึง
ได้จดั สร้ำงแผงกัน้ ฝุ่น เพือ่ มุ่งเน้นให้เป็ นตัวป้ องกันฝุ่นละอองทีเ่ กิดจำกกำรรับข้ำวเรือเบ้ำท์ให้เจือจำงลดลง และเพือ่ ให้กิจกรรมกำรรับข้ำวเรือเบ้ำท์เป็ นส่วน
หนึ่งของกำรดำเนินชีวติ ของชำวชุมชนได้ ทัง้ นี้ผลจำกกำรจัดสร้ำงแผงกัน้ ฝุ่นละออง ได้มกี ำรวัดผลค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยำกำศทีเ่ กิดจำกกำร
รับข้ำวเรือเบ้ำท์เป็ นประจำทุกปี โดยจัดจ้ำงบริษทั ฯเอกชนทีม่ คี วำมน่ำเชื่อถือและเป็ นหน่วยงำนทีข่ ้นึ ทะเบียนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เช่นกัน และมีกำร
ตรวจสอบควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองทีส่ ภำพหน้ำงำนจริง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพือ่ เป็ นกำรเฝ้ ำระวังและควบคุมไม่ให้กจิ กรรมกำรกำรรับข้ำวเรือเบ้ำท์ของ
บริษทั ฯ มีควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยำกำศเกินค่ำมำตรฐำนทีก่ ฎหมำยควบคุมมลพิษกำหนด เพือ่ กำรบริหำรจัดกำร ดูแล และปกป้ องด้ำน
สิง่ แวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษทั ฯ ได้นำหลักกำรพื้นฐำนในกำรดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป้ ำหมำยในกำรจัดทำระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม
ISO14001:2015 ซึง่ จะต้องยึดถือและปฎิบตั ติ ำมกฏหมำยพันธกรณี ข้อกำหนดต่ำงๆ รวมถึงต้องแสดงควำมมุ่งมันจำกผู
่
บ้ ริหำรสูงสุดในกำรประชำสัมพันธ์
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นโยบำยด้ำนสิง่ แวดล้อม ให้กลุม่ พนักงำนได้ยดึ ถือปฎิบตั ิ พร้อมทีจ่ ะเผยแพร่สู่สำธำรณชนให้รบั ทรำบ ในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยังยื
่ น

โครงการด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ได้มกี ำรตระหนักถึงมลภำวะทำงด้ำนสิง่ แวดล ้อม ทัง้ ในด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร และมลพิษทีอ่ ำจ
ส่งผลกระทบต่อพื้นทีใ่ กล้เคียง สภำพแวดล ้อมภำยนอกบริษทั ฯ จึงได้จดั ให้มแี ผนกำรดำเนินงำนด้ำนสิง่ แวดล ้อมไว้ดงั ต่อไปนี้

การควบคุมคุณภาพอากาศ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปัญหำมลพิษทำงฝุ่นทีเ่ กิดขึ้นจำกกิจกรรมกำรกำรรับข้ำวเรือเบ้ำท์ของบริษทั ฯ ทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรดำเนินชีวติ ประจำวันของ
ชำวชุมชนด้ำนหลังไซโล เฟส 2 โดยมีควำมเป็ นห่วงถึงสุขภำพระบบทำงเดินหำยใจของพนักงำนและชำวชุมชน จึงได้จดั สร้ำงแผงกัน้ ฝุ่น เพือ่ มุ่งเน้นให้เป็ นตัว
ป้ องกันฝุ่นละอองทีเ่ กิดจำกกำรรับข้ำวเรือเบำท์ของบริษทั ฯ ให้เจือจำงลดลง และเพือ่ ให้กิจกรรมกำรรับข้ำวเรือเบ้ำท์ของบริษทั ฯ เป็ นส่ วนหนึ่งของกำรดำเนิน
ชีวติ ของชำวชุมชนได้
ผลจำกกำรจัดสร้ำงแผงกัน้ ฝุ่นละออง ทำงบริษทั ฯ ได้มกี ำรวัดผลค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยำกำศทีเ่ กิดจำกกำรรับข้ำวเรือเบ้ำท์
เป็ นประจำทุกปี โดยบริษทั เอกชนทีม่ คี วำมน่ำเชื่อถือ และเป็ นหน่วยงำนทีข่ ้นึ ทะเบียนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม และมีกำรตรวจสอบควำมเข้มข้น
ของฝุ่นละอองทีส่ ภำพหน้ำงำนจริง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพือ่ เป็ นกำรเฝ้ ำระวังและควบคุมไม่ให้กจิ กรรมกำรกำรรับข้ำวเรือเบ้ำท์ของบริษทั ฯ มีควำม
เข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยำกำศเกินค่ำมำตรฐำนทีก่ ฎหมำยควบคุมมลพิษกำหนด เพือ่ กำรบริหำรจัดกำร ดูแล และปกป้ องด้ำนสิง่ แวดล ้อมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จำกกระบวนกำรผลิตของบริษทั ฯ ทีอ่ ำจจะก่อให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนฝุ่น ซึง่ มำจำกกิจกรรมกำรรับข้ำวของเรือเบ้ำท์ โดยผ่ำนกำรตัก
ข้ำวเข้ำสู่สำยพำนลำเลียง หรือกระบวนกำรผลิตในโรงงำน บริษทั ฯ จึงได้ดำเนินกำรจัดกำรปัญหำเรื่องฝุ่นตำมประเภทของแหล่งทีม่ ำ โดยมีมำตรกำร
บรรเทำฝุ่นทีส่ ำคัญ ดังนี้
- จัดทำโครงแสลนป้ องกันฝุ่นช่วงรับข้ำวเรือเบ้ำท์ เพือ่ ลดผลกระทบของฝุ่นข้ำวโดยตรงทีส่ ่งผลกระทบต่อชุมชนหรือพื้นทีใ่ กล้เคียง
- จัดทำผนังกำแพงกัน้ ฝุ่น ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นทีช่ มุ ชน
- จัดทำโครงเหล็กและแผ่นกรองฝุ่น เพือ่ ป้ องกันฝุ่นฟุ้ งกระจำยบริเวณปลำยปล่องถังไซโล
- ตรวจสอบรอยรัว่ จุดรัว่ ของฝุ่น ตำมสำยพำนลำเลียง รวมถึงสถำนทีจ่ ดั เก็บวัตถุดบิ
- ตรวจติดตำมและตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทัวไป
่
จำกกำรติดตำมตรวจสอบฝุ่นละอองรวม เฉลีย่ 24 ชัว่ โมง เป็ นกำรเก็บตัวอย่ำงฝุ่นทีม่ ี
อนุภำคไม่เกิน 100 ไมครอน ด้วยวิธี Gravimetric ตำมประกำศของคณะกรรมกำรสิง่ แวดล้อม
แห่งชำติฉบับที่ 10 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 112 ตอนที่ 71ง ลงวันที่ 25 พฤษภำคม
2538 ด้วยเครื่อง High-Volume Air Sampler ทำกำรเก็บตัวอย่ำงในภำคสนำมแล้วนำตัวอย่ำง
ไปวิเครำะห์ดว้ ยห้องปฏิบตั กิ ำรเอกชนทีไ่ ด้รบั กำรขึ้นทะเบียนจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมตำมที่
กฎหมำยกำหนด โดยกำรดำเนินงำนทุกขัน้ ตอนได้รบั กำรรับรอง มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)
ซึง่ ได้ผลตรวจวัดตำมตำรำงดังต่อไปนี้
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ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป
ผลการตรวจวัด
ดัชนี ท่ตี รวจวัด
ฝุ่ นละอองรวม (TSP)

หน่ วยวัด
มก./ลบ.ม.

มาตรฐาน
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

0.096

0.097

0.099

≤ 0.33

*ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 24 (พ.ศ. 2547) เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
*เอกสารอ้างอิงเล่มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม ประจาปี 2562-2564

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทัวไป
่ พบว่ำ มีค่ำควำมเข้มฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP) ในปี
2562 เท่ำกับ 0.096 มก./ลบ.ม. , ปี 2563 เท่ำกับ 0.097 มก./ลบ.ม. และปี 2564 เท่ำกับ 0.099 มก./ลบ.ม. ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ตำ่ กว่ำมำตรฐำน เมือ่
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทก่ี ฎหมำยกำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิง่ แวดล ้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพ
อำกำศในบรรยำกำศโดยทัวไป
่ (น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 0.33 มก./ลบ.ม.)

*รูปภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป

การควบคุมเสียงรบกวน
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงปัญหำมลพิษทำงเสียงทีเ่ กิดขึ้นจำกกิจกรรมกำรผลิตของ บริษทั ฯ ทีม่ ผี ลกำระทบ
ต่อกำรดำเนินชีวติ ประจำวันของชำวชุมชน จึงได้ก่อสร้ำงผนังกำแพงกันเสียงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็ น ตัวช่วยในกำรลดระดับควำมดังของเสียงทีเ่ กิดจำก
กำรทำกิจกรรมกำรผลิตของบริษทั ฯ ทัง้ นี้เพือ่ ให้กจิ กรรมกำรผลิตสำมำรถเป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินชีวติ ของชำวชุมชนได้ ซึ่งผลจำกกำรก่อ สร้ำงผนัง
ลดเสียง ทำงบริษทั ฯได้มกี ำรวัดผลค่ำของเสียงทัวไปและเสี
่
ยงรบกวนทีเ่ กิดจำกกิจกรรมกำรผลิตเป็ นประจำทุกปี
โดยจัดให้มกี ำรตรวจสอบจำกบริษทั เอกชนที่มคี วำมน่ ำเชื่อถือ และเป็ นหน่ วยงำนที่ข้นึ ทะเบียนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำย
เพื่อเป็ นกำรเฝ้ ำระวังและควบคุมระดับของเสียงจำกกิจกรรมกำรผลิต ไม่ให้เกินค่ ำมำตรฐำนที่กฎหมำยควบคุมมลพิษกำหนด และเพื่อเป็ นกำร
เตรียมกำรแก้ไขป้ องกันปัญหำเสียงทีเ่ กิดจำกกิจกรรมกำรผลิตทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีกำรดำเนินงำน ดังต่อไปนี้
1.1 มำตรกำรจัดทำผนังกัน้ เสียง เพือ่ แก้ไขปัญหำมลพิษทำงเสียงทีแ่ หล่งกำเนิด
1.2 กำรเฝ้ ำระวังตรวจติดตำมและตรวจวัดระดับเสียงทัวไปและระดั
่
บเสียงรบกวน

59

ส่วนที่ 1
กำรขับเคลือ่ นธุรกิจเพื่อควำมยัง่ ยืน

*รูปภาพแสดงผนังกาแพงลดเสียง

จำกกำรดำเนินงำนติดตำมตรวจวัดค่ำระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง (LAeq24 hour) โดยใช้มำตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level
Meter ยีห่ อ้ Rionรุ่น NL-21 หรือ NL-42 เป็ นมำตรระดับเสียง Class 2 ทีไ่ ด้รบั มำตรฐำนระดับสำกล IEC 61672 มีควำมเทีย่ งตรงสูง และมีค่ำควำม
คลำดเคลือ่ นของกำรติดตำมตรวจสอบอยู่ในช่วง ± 0.5 dB(A) ขณะตรวจวัดมี Wind Screen ติดทีห่ วั Microphone เพือ่ ป้ องกัน และกำบังลมทีเ่ ป็ น
ปัจจัยให้เกิดควำมคลำดเคลือ่ น โดยติดตัง้ มำตรระดับเสียงบนขำตัง้ ให้ไมโครโฟนอยู่สูงจำกพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยทำกำรติดตำมตรวจสอบระดับเสียง
ในช่วงทีเ่ กิดกำรรบกวน บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ มำตรระดับเสียงในช่วงเวลำ 1 ชัว่ โมง ระหว่ำงเวลำ 06:00 - 22:00 น. และในช่วงเวลำ 5 นำที ระหว่ำง 22:00 - 06:00
น. แล้ววัดระดับเสียงพื้นฐำน (Background) ในขณะทีไ่ ม่มจี ำกแหล่งกำเนิดไม่นอ้ ยกว่ำ 5 นำที บันทึกค่ำ LA90จำกนัน้ นำผลทีไ่ ด้มำคำนวณระดับกำรรบกวน
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึง่ ได้ผลตรวจวัดตำมตำรำงดังต่อไปนี้

่
ระดับเสียงทัวไป
2564

Lmax

2563

Leq 24 hrs.

2562
0

50

100

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียงทัว่ ไป
ผลการตรวจวัด
ดัชนี้ ท่ตี รวจวัด

มาตรฐาน
Leq 24 hrs.

Lmax

Leq 24 hrs.

Lmax

Leq 24 hrs.

Lmax

ปี 2564

Lmax

ระดับเสียงโดยทัว่ ไป

ปี 2563

Leq 24 hrs.

ปี 2562

59.8

87.4

59.1

79.3

58.1

82.9

≤70

≤115

*ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำหนดค่ำระดับเสียงกำรรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน พ.ศ. 2548
*เอกสำรอ้ำงอิงเล่มรำยงำนกำรตรวจวัดคุณภำพสิง่ แวดล้อม ประจำปี 2562-2564

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทัว่ ไป
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ผลกำรตรวจวัดระดับเสียงทัวไป
่ พบว่ำ ในระยะเวลำ 3 ปี ย้อนหลังทีต่ รวจวัดระดับเสียงดังเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง และระดับเสียงดังสูงสุดอยู่ในเกณฑ์ท่ี
มำตรฐำนกำหนดตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำหนดค่ำระดับเสียงกำรรบกวนและระดับเสียงทีเ่ กิดจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน พ.ศ. 2548

ระดับเสียงรบกวน

2564

2563

ระดับเสียงรบกวน

2562
0

5

10

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
ผลการตรวจวัด: ค่าระดับเสียง dB(A)
ดัชนี้ ที่ตรวจวัด
เสียงรบกวน

มาตรฐาน
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

6.8

9.6

3.4

10

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
ผลกำรตรวจวัดระดับเสียงทัวไป
่ พบว่ำ ในระยะเวลำ 3 ปี ย้อนหลังที่ตรวจวัดมีค่ำกำรรบกวนของเสียงอยู่ในเกณฑ์ท่มี ำตรฐำนกำหนดตำม
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำหนดค่ำระดับเสียงกำรรบกวนและระดับเสียงทีเ่ กิดจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้ค่ำกำร
รบกวนของเสียงตำ่ กว่ำ 10 เดซิเบล (เอ)

*รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงทัว่ ไปและระดับเสียงรบกวน

การจัดการขยะ
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงปัญหำมลภำวะของกำรจัดกำรขยะของเสีย ทีเ่ กิดขึ้นกำรกระประกอบกิจกำรของ
บริษทั ฯ ว่ำเป็ นส่วนหนึ่งของปัญหำสิง่ แวดล้อมทีต่ อ้ งให้ควำมสำคัญ เช่นเดียวกับปัญหำอื่นๆ ทำงผูบ้ ริหำรจึงได้กำหนดนโยบำยของกำรคัดแยกขยะ
เพือ่ ลดมลพิษทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นทีใ่ กล้เคียง รวมทัง้ กำรคักแยกขยะยังช่วยลดปัญหำภำวะโลกร้อนได้อกี ด้วย จึงมีกำรกำหนดประเภทของ
กำรคัดแยกขยะ ไว้ดงั ต่อไปนี้
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- ขยะทัว่ ไป เป็ นขยะที่เกิดจำกกำรอุปโภคบริโภค เช่ น กล่องโฟม ถุงขนม/อำหำร เศษอำหำรต่ำงๆ เศษใบไม้ หรืออื่นๆที่ไม่ได้เกิดจำก
กระบวนกำรผลิต เป็ นต้น
- ขยะอุตสำหกรรม เป็ นขยะทีเ่ กิดจำกกระบวนกำรผลิต เช่น เศษแป้ ง กระสอบ แป้ งโด เศษข้ำวสำลี ฝุ่นข้ำว เศษไม้ เศษกระดำษ ทีเ่ กิดขึ้น
จำกกระบวนกำรผลิต เป็ นต้น
- ขยะอันตรำย เป็ นขยะทีม่ กี ำรปนเปื้ อนของสำรเคมีและนำ้ มัน เช่น กำรเปลีย่ นถ่ำยนำ้ มันเครื่องจักร ขวดบรรจุภณั ฑ์สำรเคมี ถุงมือผ้ำ หรื อ
อืน่ ๆ ทีม่ ปี นเปื้ อนสำรเคมีและนำ้ มัน
ทัง้ นี้ กระบวนกำรจัดกำรขยะของบริษทั ฯ เป็ นไปตำมข้อกำหนดระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ มีกำรปฏิบตั ิตำม ประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่อง กำรกำจัดสิง่ ปฏิกูลทีไ่ ม่ใช้แล ้ว พ.ศ. 2548 ทีต่ อ้ งได้รบั กำรขออนุญำตก่อนทีจ่ ะนำออกภำยนอกโรงงำน

*รูปภาพแสดงจุดทิ้งขยะ และการคัดแยกประเภทขยะ

การควบคุมมลพิษทางน้ า
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจอุตสำหกรรมอำหำรในกำรผลิตแป้ งสำลี ซึ่งไม่ได้ใช้นำ้ เป็ นปัจจัยหลักในกำรผลิต แต่ทำงบริษทั ได้ให้ควำมสำคัญ อัน
เนื่องมำจำกทรัพยำกรนำ้ เป็ นควำมต้องกำรพื้นฐำนในกำรดำรงชีวติ ของชุมชนและประชำกรในสังคมหรือพื้นที่ขำ้ งเคียง เช่นเดียวกันกับกำรบริ หำร
จัดกำรนำ้ ทิ้งอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเป็ นสิ่งสำคัญที่บริษทั ฯ จะต้องมีกำรดู แล ควบคุม จัดกำรกับนำ้ ทิ้งให้ถูกต้องตำมหลักสำธำรณสุข หรือ ตำม
กฎหมำยท้องถิน่ เพือ่ ลดควำมขัดแย้งและกำรเข้ำถึงทรัพยำกรนำ้ ทีต่ อ้ งใช้ร่วมกันในสังคม และเป็ นสิง่ ทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงกำรดำเนินงำนอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของกำรประกอบกิจกำรในภำคอุตสำหกรรม
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บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบบำบัดนำ้ เสียขัน้ พื้นฐำน เพือ่ ปรับคุณนำ้ ทิ้งให้ได้ตำมค่ำมำตรฐำนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนำ้ สำธำรณะ เช่น ตะแกรงดัก
เศษขยะ ถังดักไขมัน ถังเกรอะ ถังกรองเติมอำกำศ และถังพักนำ้ เสีย พร้อมทัง้ มีแผนกำรควบคุมดูแลบำรุงรักษำระบบบำบัดนำเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ำรตรวจสอบคุณภำพนำ้ ทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนำ้ สำธำรณะ โดยบริษทั ฯเอกชนทีไ่ ด้มำตรฐำน และขึ้นทะเบียน
กับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ซึง่ ตรวจทุกๆ สัปดำห์ละ 1 ครัง้

*รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง

นอกจำกกำรทีบ่ ริษทั ฯจะต้องมีกำรควบคุมคุณภำพนำ้ ทิ้งให้มคี ุณภำพแล้วนัน้ ยังจะต้องคำนึงถึงควำมสำคัญของกำรใช้นำ้ อย่ำงรูค้ ุณค่ำ เพือ่ เป็ น
ส่วนหนึ่งในกำรช่วยลดมลภำวะทำงนำ้ ทีจ่ ะปล่อยลงสู่แหล่งนำ้ สำธำรณะให้นอ้ ยลงอีกด้วย โดยผูบ้ ริหำรได้ให้ควำมสำคัญต่อควบคุมดูแล และมีมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบ เพือ่ ทำให้เกิดกำรลดใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้มกี ำรเก็บข้อมูลกำรใช้ของบริษทั ฯ ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
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ข้อมูลการใช้น้ าในปัจจุบนั ของแต่ละส่วนของบริษทั ฯ ประจาปี 2564
400
350
300

ไซโล เฟส1

250

ไซโล เฟส 2

200

Mill A

150

Mill B

100

สำนักงำน

50

ป้อม รปภ.

0

กราฟแสดงการใช้น้ าในปัจจุบนั ของแต่ละส่วนของบริษทั ฯ ประจาปี 2564

เดือน

ไซโล เฟส1 ไซโล เฟส 2

Mill A

Mill B

สานักงาน

ป้ อม รปภ.

รวมที่ใช้

มกราคม

28

0

324

227

129

100

808

กุมภาพันธ์

22

0

297

197

126

99

741

มีนาคม

30

0

332

257

150

121

890

เมษายน

18

0

291

256

118

77

760

พฤษภาคม

10

0

341

261

130

107

849

มิถนุ ายน

10

0

318

284

121

95

828

กรกฎาคม

13

0

295

194

131

90

723

สิงหาคม

7

0

196

171

113

71

558

กันยายน

6

0

288

187

116

81

678

ตุลาคม

9

0

257

200

113

79

658

พฤศจิกายน

18

0

312

300

110

70

810

ธันวาคม

33

0

288

242

109

110

782

รวม (ลบ.ม.)

204

0

3,539

2,776

1,466

1,100

9,085
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การจัดทาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2015
เนื่องจำกทำงผูบ้ ริหำรสูงสุดได้ตระหนักถึงบทบำทสำคัญขององค์กรต่อกำรมีส่วนร่วมทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหำด้ำนสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ต้องมีกำร
ดำเนินธุรกิจให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไปท่ำมกลำงควำมเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี ทำงผูบ้ ริหำรจึงได้กำหนดให้ตอ้ งมีกำรจัดทำระบบกำร
จัดกำรสิง่ แวดล้อม (ISO14001:2015) เพือ่ ใช้เป็ นกลยุทธ์และแนวทำงในกำรดำเนินงำนพัฒนำระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็ นกำรปรับปรุง และพัฒนำระบบงำนด้ำนสิง่ แวดล ้อมให้มปี ระสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและยังยื
่ น
2. เพือ่ เป็ นกำรปฏิบตั ใิ ห้สอดคล ้องตำมกฎหมำย ข้อกำหนด ด้ำนสิง่ แวดล้อม
3. เพือ่ เป็ นกำรแสดงควำมมุ่งมันในเรื
่ ่องของกำรจัดกำรสิง่ แวดล ้อมต่อชุมชนและพื้นทีใ่ กล้เคียง
แนวทางในการดาเนิ นงาน
1. กำหนดแผนกำรดำเนินงำนสำหรับระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล ้อม
2. ดำเนินงำนให้สอดคล ้องตำมข้อกำหนดและกฎหมำยทำงด้ำนสิง่ แวดล ้อม
3. ดำเนินกำร ติดตำม ทวนสอบระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล ้อมเป็ นประจำอย่ำงต่อเนื่องปี ละ 2 ครัง้
โดยจำกกำรจัดทำระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล ้อม จัดว่ำเป็ นโรงงำนโม่แป้ งสำลีแห่งแรกของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั กำรรับรองระบบ ISO 14001:2015

*รูปภาพถ่ายร่วมกันของพนักงานเพื่อแสดงความยินดีต่อการได้รบั การรับรองระบบ ISO14001:2015
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ได้รบั การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry : GI3)
จำกกำรทีไ่ ด้รบั รองระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม ISO14001:2015 แล้วนัน้ จึงได้นำไปเทียบเคียงกับกำรรับรองระบบอุตสำหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 3 จำกกระทรวงอุตสำหกรรม เพือ่ รับรองว่ำเป็ นบริษทั ฯทีม่ รี ะบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล ้อมทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั กำรรับรองเมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ำยน 2563 และมีผลถึงวันที่ 19 มิถนุ ำยน 2566
อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)
กำรบริหำรจัดกำรสิง่ แวดล ้อมอย่ำงเป็ นระบบ มีกำรติดตำมประเมินผล
และทบทวนเพือ่ กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

*เอกสารการรับระบบอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

ด้านการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรตำมแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ดี ำ้ นสิง่ แวดล ้อมโดยยึดมำตรฐำนสำกล และดำเนินกำรมำกกว่ำทีก่ ฎหมำยกำหนด ตำมนโยบำย
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยสำหรับกำรผลิตแป้ งสำลีเป็ นเครื่องจั กรของยี่หอ้
บูลเลอร์ (Buhler) จำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีกำรจัดวำงแผนกำรตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็ นประจำ รวมถึงมีกำรจัดทำขัน้ ตอนกำร
ผลิตในแต่ละส่วนงำนไว้อย่ำงละเอียด เพือ่ ให้เป็ นไปตำมระบบ GHP/HACCP
โดยกระบวนกำรผลิตแป้ งสำลีของบริษทั ฯ ไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม ไม่มนี ำ้ เสียจำกกระบวนกำรผลิต และไม่มมี ลภำวะทีก่ ระทบต่อ
สังคม มีกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล ้อมโดยกำรจัดส่งแป้ งสำลีให้กบั ลูกค้ำด้วยรถเบำท์ จัดส่งแป้ งสำลีดว้ ยรถเบำท์เทียบเท่ำร้อยละ 30 ของยอดกำรส่งแป้ ง
สำลีตลอดปี ซึง่ กำรส่งแป้ งด้วยรถเบำท์น้ ีช่วยทำให้ไม่มกี ำรนำถุงทอกระสอบมำบรรจุแป้ งสำลี ช่วยลดการผลิตถุงทอกระสอบ ลดมลภาวะการเกิดขยะ
รักษาสภาพสิง่ แวดล ้อม
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ความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน และความมัน่ คงปลอดภัยของโรงงาน
บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะจัดให้มสี ภำพกำรทำงำนทีม่ คี วำมปลอดภัยแก่พนักงำนทุกคน ฝ่ ำยจัดกำร และผูบ้ งั คับบัญชำ งำนทุกระดับมีควำม
รับผิดชอบทีจ่ ะจัดกำรดูแลให้พนักงำนมีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำหนดวิธกี ำรทำงำนทีป่ ลอดภัย จัดให้มอี ปุ กรณ์ป้องกันอันตรำยต่ำงๆ ตลอดจน
ให้กำรศึกษำอบรมแก่พนักงำน ให้มคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจอันทีจ่ ะทำงำนโดยมีควำมปลอดภัย
พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ ทีจ่ ะต้องศึกษำเรื่องควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรต่ำงๆทีก่ ำหนดไว้ และใช้อปุ กรณ์ป้องกันอันตรำย
ทีจ่ ดั ไว้ ตลอดจนกำรบอกกล่ำวให้ผูบ้ งั คับบัญชำได้ทรำบถึงสภำพกำรณ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยต่ำงๆ ทีต่ นได้พบเห็น เพือ่ ดำเนินกำรแก้ไข

แผนการดาเนิ นงานด้านความปลอดภัย
ปัจจุบ นั กำรปฏิบ ตั ิง ำนของบริษ ทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ใ ห้ค วำมตระหนัก ด้ำ นควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เป็ นหัวใจสำคัญในกำรทำงำนต่อพนักงำน บุคลำกร ทุกระดับชัน้ ซึ่งทำงผูบ้ ริหำรได้มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล ้อมในกำรทำงำนจำกตัวแทนฝ่ ำยต่ำงๆ รวมทัง้ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย พร้อมทัง้ มอบหมำยให้แผนก
ควำมปลอดภัยควบคุมผลกำรดำเนินงำน ดังต่อไปนี้
- นโยบำยควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล ้อมในกำรทำงำน
- กำรควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำนถึงขัน้ หยุดงำน 100%
- เป้ ำหมำยสถิตคิ วำมปลอดภัยในกำรทำงำน 1,800 วัน

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด(มหำชน) ยึดมันในปรั
่
ชญำกำรดำเนินธุรกิจในด้ำนพำณิชย์ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมี
ควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะธำรงรักษำไว้ซง่ึ คุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล ้อมอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ทรัพยำกรใน
ทุกๆ ด้ำนอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ และอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพือ่ ควำมมันคง
่ ควำมเจริญรุ่งเรืองของกิจกำร คงไว้ซ่งึ ศักดิ์ศรี และชื่อเสียงของบริษทั ฯ
เพือ่ ให้กำรดำเนินงำนสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ ำหมำย ดังกล่ำว บริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนดังนี้
1. ดำเนินธุ รกิจเพื่อให้ผลผลิตที่มคี ุณภำพตรงตำมข้อตกลงของลูกค้ำด้วยควำมร่ วมมือร่ วมใจของพนักงำน และผูร้ บั เหมำที่ทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้ระบบกำรจัดกำรด้ำนคุ ณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และควำมสำมำรถของห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบตำม
มำตรฐำนสำกล รวมทัง้ กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร และข้อกำหนดของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ทำควำมตกลงไว้กบั ภำยนอกอย่ำงเคร่งครัด
2. ผูบ้ ริหำรและพนักงำนจะต้องยึดถือและปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย นโยบำยข้อกำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
3. พัฒนำระบบบริหำรคุณภำพทัวทั
่ ง้ องค์กรให้เป็ นมำตรฐำนสำกลด้วยระบบกำรทำงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้
มำตรฐำนคุณภำพ และบริกำรทีด่ เี ยีย่ ม เพือ่ ให้ลูกค้ำได้รบั ควำมพึงพอใจสูงสุด โดยยึดถือควำมปลอดภัยเป็ นหัวใจในกำรปฏิบตั งิ ำน
4. บริษทั ฯ จะดำเนินกำรทุกวิถที ำงเพื่อควบคุมและป้ องกันควำมสู ญเสียในรูปแบบต่ำงๆ อันเนื่องมำจำกอุบ ตั ิเหตุ อัคคีภยั กำรบำดเจ็บหรือ
เจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน ทรัพย์สนิ สู ญหำยหรือเสียหำย กำรละเมิดระบบรักษำควำมปลอดภัย และกำรปฏิบตั งิ ำนที่ไม่ถูกวิธี และทำให้เกิดควำมผิดพลำด
ต่ำงๆ ตลอดจนรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนทีป่ ลอดภัยต่อพนักงำน ทัง้ นี้ ถือเป็ นหน้ำทีร่ บั ผิดชอบของผู บ้ ริหำรและพนักงำนในกำรรำยงำนอุบตั เิ หตุ
อุบตั กิ ำรณ์โดยปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนทีก่ ำหนดไว้
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5. จัดให้มแี ผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉินในพื้นทีป่ ฏิบตั กิ ำร มีแผนจัดกำรเหตุฉุกเฉินและสภำวะวิกฤตขององค์กร เพือ่ เตรียมพร้อมต่อกำร
จัดกำรเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ทีอ่ ำจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ กำรหกล้นหรือรัว่ ไหลของสำรเคมีหรือของเสีย และมีกำรเตรียมพร้อมต่อเหตุวกิ ฤตอื่นๆ ทีอ่ ำจทำให้
กำรดำเนินธุรกิจหยุดชะงักและ/หรือเสือ่ มเสียชื่อเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร
6. จัดให้มกี ำรฝึ กอบรมแก่ พนักงำนทุกวิชำชีพ ทุกระดับ ทุกคนเพื่อจะได้รบั กำรพัฒนำอย่ ำงเพีย งพอและต่ อเนื่องด้ำนอำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม
7. จัดให้มกี ำรประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจและเผยแพร่ขอ้ มูลแก่พนักงำน ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง เพือ่ ให้ทรำบและเข้ำใจนโยบำย
กฎระเบียบ ขัน้ ตอน วิธีกำรปฏิบตั ิและข้อควรระวังต่ำงๆ ทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิง่ แวดลอ้ ม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบตั ไิ ด้
อย่ำงถูกต้อง
8. บริษทั ฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้อมให้เป็ นวิถใี นกำรดำเนินชีวติ ประจำวัน
ของพนักงำน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้อม
9. บริษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะมีส่วนร่ วมในกำรรับผิดชอบต่ อสังคมในเรื่องคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดลอ้ มอย่ำงจริงจังและ
ต่อเนื่องในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยตระหนักถึงควำมสำคัญของสิง่ แวดล้อมและควำมปลอดภัย ตลอดจนส่ งเสริมกิจกรรมทำงสังคม ในกำรรักษำสิง่ แวดล้อม และพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของคนในชุมชนตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น

การควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุจากการทางานถึงขัน้ หยุดงาน 100% ประจาปี 2564
บริษทั ฯ ได้มแี ผนกำรดำเนินงำนควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำนถึงขัน้ หยุดงำน และทำกำรเก็บสถิตปิ ระจำเดือน พร้อมทัง้ รำยงำน
ผลกับผูบ้ ริหำรทรำบในทีค่ ณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน รวมทัง้ ประชำสัมพันธ์ลงในเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ
เป็ นประจำทุกเดือน โดยมีกำรเก็บสถิตติ ำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำนถึงขัน้ หยุดงำน 100%หรือ ควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำนถึงขัน้ หยุดงำนต่อเดือน เท่ำ กับ
0% สูตรกำรคำนวณ

% กำรวัดผล =

จำนวนครั้งของกำรเกิดอุบตั ิเหตุ

X 100

จำนวนวันที่หยุดงำนในหนึ่งเดือน

แสดงข้ อมูลการเกิดอุบัตเิ หตุจากการทางาน
100
50

%วัดผล
ธันวำคม

พฤศจิกำยน

ตุลำคม

กันยำยน

สิ งหำคม

กรกฎำคม

มิถุนำยน

พฤษภำคม

เมษำยน

มีนำคม

กุมภำพันธ์

มกรำคม

0

จำนวนครั้ง
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สรุปผลได้ว่ำจำนวนอุบตั เิ หตุในกำรทำงำน ในปี 2564 บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ไม่มกี ำรเกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำน ตัง้ แต่
มกรำคม - ธันวำคม โดยคิดเป็ น % วัดผล เท่ำกับ 0% อันเป็ นผลมำจำกกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรทำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึง่ คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยได้ร่วมกันประชุม ปรึกษำ วิเครำะห์ในกำรจัดทำแผนกำรป้ องกันอันตรำยในทุกๆเดือน โดยมีเป้ ำหมำยให้อบุ ตั เิ หตุ
ในกำรทำงำนเป็ นศูนย์ เช่น จัดกิจกรรมวันสถิตคิ วำมปลอดภัยครบ 1,500 วัน จัดแนวทำงดำเนินงำนควำมปลอดภัยในกระบวนกำรผลิต จัดทำกำรตรวจ
สำรวจพื้นทีใ่ นกำรปฏิบตั งิ ำน และกำรฝึ กอบรมด้ำนควำมปลอดภัยอยู่เป็ นประจำ และมีกำรจัดเก็บสถิตเิ ป็ นประจำทุกเดือน ดังตำงรำงต่อไปนี้

1. ตารางบันทึกชัว่ โมงการทางานปกติ
ชื่อสถานประกอบกิจการ : บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวนวันทางานต่อ จานวนชัว่ โมงการทางาน
ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
เดือน
ต่อวัน
1
1-31 ม.ค. 64
24
8
2
1-29 ก.พ. 64
24
8
3
1-31 มี.ค. 64
26
8
4
1-30 เม.ย. 64
25
8
5
1-31 พ.ค. 64
24
8
6
1-30 มิ.ย. 64
25
8
7
1-31 ก.ค. 64
24
8
8
1-31 ส.ค. 64
25
8
9
1-30 ก.ย. 64
24
8
10
1-31 ต.ค. 64
26
8
11
1-30 พ.ย. 64
25
8
12
1-31 ธ.ค. 64
25
8
รวมชัว่ โมงการทางานปกติ

จานวนลูกจ้างต่อ
เดือน
124
126
126
124
124
126
137
136
135
124
124
126

จานวนชัว่ โมงการทางานต่อ
เดือน
23,808
24,192
26,208
21,824
23,808
25,200
26,304
26,112
28,080
25,792
24,800
25,200
301,328

69

ส่วนที่ 1
กำรขับเคลือ่ นธุรกิจเพื่อควำมยัง่ ยืน

2.ตารางรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทารายงาน และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการประสบอันตราย การเจ็บป่ วยหรือการเกิดเหตุ
เดือดร้อนราคาญอันเนื่ องจากการทางานของลูกจ้างสรุปสถิตกิ ารประสบอันตรายระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564
จานวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)
เดือน

จานวนลูกจ้าง
ทัง้ หมด (คน)

รวม

ตาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ
บางส่วน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

124
126
126
124
124
126
137
136
135
124
124
126

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

หยุดงาน
หยุดงาน
เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน
-

-

ไม่หยุดงาน
-

3.ตารางแสดงจานวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จาแนกตามสิง่ ที่ทาให้ประสบอันตรายและความร้ายแรง
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564
สิง่ ที่ทาให้ประสบอันตราย
1. เครื่องมือ
2. เครื่องจักร
3. อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
4. วัตถุหรือสิ่งของ
5. ท่าทางทางาน/การยกของ
6. ยานพาหนะ
7. วัตถุระเบิด (ยกเว้นก๊าซ)
8. ก๊าซ
9. หม้อไอน้ าและถังความดัน
10. ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
11. สิ่งมีพิษ สารเคมี
12. สภาพแวดล้อมการทางาน
13. ภัยธรรมชาติ
14. เชื้อโรค
15. คนหรือสัตว์
16. อืน่ ๆ
รวม

รวม

ตาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ
บางส่วน

-

-

-

-

หยุดงาน
หยุดงาน
เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน
-

-

ไม่หยุดงาน
-
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4.ตารางแสดงจานวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จาแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ายแรง
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม

พ.ศ. 2564

สิง่ ที่ทาให้ประสบอันตราย

รวม

ตาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ
บางส่วน

หยุดงาน
หยุดงาน
เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน

1. ตกจากที่สูง
2. หกล้ม ลื่นล้ม
3. อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ
4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย หล่นทับ
5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทกหรือชน
6. วัตถุหรือสิ่งของหนี บดึง
7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่ม/แทง
8. วัตถุ/สิ่งของ/เคมี กระเด็นเข้าตา
9. ประสบอันตรายจากการยกหรือ
เคลื่อนย้ายของหนัก
10. ประสบอันตรายจากท่าทางการทางาน
11. อุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ
12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด
13. ไฟฟ้ าช็อต
14. ผลจากความร้อยสูง/สัมผัสความร้อน
15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น
16. สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี
17. อันตรายจากรังสี
18. อันตรายจากแสง
19. ถูกทาร้ายร่างกาย
20. ถูกสัตว์ทาร้าย
21. โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพ
ของงานหรือเนื่ องจากการทางาน
22. ภัยพิบตั ิ
23. เหตุการณ์กอ่ ความไม่สงบ
24. อืน่ ๆ
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่หยุดงาน
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5. จานวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จาแนกตามส่วนของร่างกายที่ประสบอันตรายและความร้ายแรง
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564

-

สูญเสียอวัยวะ
บางส่วน
-

หยุดงานเกิน
3 วัน
-

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 วัน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สิ่งที่ทาให้ประสบอันตราย

รวม

ตาย

ทุพพลภาพ

1. ศรีษะ
2. ตา
3. จมูก
4. หู
5. ปาก ฟัน ขากรรไกร ช่องปากฯ
6. ใบหน้า
7. คอ
8. หลัง
9. กระดูกซี่โครง/กระดูกชายโครง/
ลาตัว
10. อกและอวัยวะภายในช่องอก
11. กระดูกเชิงกราน ท้องและอวัยวะใน
ช่องท้อง
12. อวัยวะเพศ
13. บ่า/ไหล่/สะบัก/รักแร้
14. แขน/ศอก/ข้อศอก/
15. ข้อมือ
16. มือ
17. นิ้ วหัวแม่มือ
18. นิ้ วมือ
19. เอว
20. สะโพก ก้น
21. ขา/หน้าแข้ง/น่ อง/เข่า/หัวเข่า
22. ข้อเท้า/ตาตุ่ม
23. เท้า/ส้นเท้า/ง่ามนิ้ วเท้า
24. นิ้ วเท้า
25. บาดเจ็บหลายส่วน บาดเจ็บตาม
ร่างกาย
26. ระบบหมุนเวียนโลหิต
27. อืน่ ๆ (ไม่สามารถระบุอวัยวะได้)
รวม

-

-

-

ไม่หยุดงาน
-
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6. เป้ าหมายสถิติความปลอดภัยในการทางาน 1,500 วัน
จำกกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ ได้มกี ำรเก็บสถิตคิ วำมปลอดภัยอยู่ตลอดเวลำ พร้อมทัง้ ลงบันทึกประจำวันอย่ำงสมำ่ เสมอ จนกระทังในวั
่ นที่ 25
พฤษภำคม 2564 เป้ ำหมำยสถิตคิ วำมปลอดภัยครบ 1,500 วัน ทำงคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ (คปอ.) จึงได้จดั กิจกรรมร่วมกันเพือ่ เป็ นกำรเฉลิม
ฉลอง และแทนคำขอบคุณให้กบั พนักงำน บุคลำกรทุกระดับชัน้ ทีไ่ ด้ให้ควำมร่วมมือ ควำมตระหนัก และสร้ำงจิตสำนึกทีด่ ใี นด้ำนควำมปลอดภัยจนทำ
ให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ ำหมำยทีต่ งั้

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 25พฤษภาคม 2564 ได้ทางานมาแล้ว 1,500 วัน

โดยจำกผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ได้มกี ำรควบคุมดูแล ตระหนัก และสร้ำงจิตสำนึกด้ำนควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เป็ นหัวใจสำคัญในกำรทำงำนของพนักงำน บุคลำกรทุกระดับชัน้ ในองค์กร รวม ถึงบริษทั ฯ
ผูร้ บั เหมำทีต่ อ้ งเข้ำมำปฏิบตั งิ ำนให้กบั บริษทั ฯ อีกทัง้ กำรดำเนินงำนให้ปลอดภัยแล้วนัน้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หำกไม่ได้รบั ควำมร่วมมือ ร่วมใจจำกพนักงำน
ดังนัน้ ท่ำนผูบ้ ริหำรระดับสูงสุด หรือประธำนคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล ้อมในกำรทำงำน ได้กำหนดให้มกี ำรจัดกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน คอยยำ้ เตือน เพือ่ ตอบสนองต่อเป้ ำหมำยสถิตคิ วำมปลอดภัยต้องเป็ นศู นย์ (Zero Accident) โดยจัดให้มกี ิจกรรมต่ำงๆ เช่น
กิจกรรมวันครบรอบสถิตคิ วำมปลอดภัย 1,500 วัน, กำรประกวดคำขวัญควำมปลอดภัยและอนุ รกั ษ์พลังงำน, กำรซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564
และกิจกรรมกำรฝึ กอบรมด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ

กิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้บริษทั ฯ เล็งเห็นควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของพนักงำนทุกระดับชัน้ และถือเป็ นหัวใจสำคัญทีส่ ุดในกำรปฏิบตั งิ ำน จึงได้มี กำรจัดกำร
บริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภัยและอนุรกั ษ์พลังงำน โดยบริษทั ฯ ได้มกี ำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้มปี ระสิทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น ดังนี้
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แนวคิด (Concept)
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยส่งเสริมในด้ำนควำมปลอดภัยให้เป็ นศูนย์และกำรอนุรกั ษ์พลังงำน โดยกำหนดให้พนักงำนทุก
ระดับ มีส่วนร่วมในตอบสนองต่อนโยบำยทีบ่ ริษทั ฯกำหนด เพือ่ มุ่งสู่เป้ ำหมำยกำรดำเนินงำนร่วมกัน จึงได้จดั กิจกรรมส่งเสริมให้กบั พนักงำนได้มจี ติ สำนึกด้ำน
ควำมปลอดภัยและอนุรกั ษ์พลังงำน
วัตถุประสงค์ (Objective)
เพือ่ เป็ นกำรส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัยและอนุรกั ษ์พลังงำน
เพือ่ ให้พนักงำนทรำบถึงวิธขี นั้ ตอนในกำรป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุ
เพือ่ สร้ำงจิตสำนึกทีด่ ใี ห้กบั พนักงำน
เพือ่ ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมควำมปลอดภัยและอนุรกั ษ์พลังงำน
เพือ่ ถ่ำยทอดควำมรูแ้ ละควำมตัง้ ใจของผูบ้ ริหำรทีใ่ ห้ควำมสำคัญด้ำนควำมปลอดภัยและอนุรกั ษ์พลังงำน

ขัน้ ตอนดาเนิ นงาน (Method)
1. จัดประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยและคณะทำงำน CSR เพือ่ จัดกิจกรรมวันสถิตคิ วำมปลอดภัยครบ 1,500 วัน และกำรประกวดคำขวัญ
ควำมปลอดภัยและคำขวัญอนุรกั ษ์พลังงำน
2. นำเสนอรำยละเอียดกิจกรรมเพือ่ ขออนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย (คปอ.)
3. ประชำสัมพันธ์ในกำรประกวดคำขวัญควำมปลอดภัยและอนุรกั ษ์พลังงำน
4. ตัดสินผลกำรประกวดคำขวัญโดยคณะกรรมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย (คปอ.)
5. จัดกิจกรรมให้พนักงำนเข้ำร่วมในวันและเวลำดังกล่ำว พร้อมทัง้ มอบรำงวัลแก่ผูช้ นะเลิศกำรประกวดคำขวัญ
ประเมินผลกิจกรรม
1. พนักงำนมำกกว่ำร้อยละ 99 เข้ำร่วมกิจกรรม
2. พนักงำนมำกกว่ำร้อยละ 90 มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม
3. พนักงำนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ มีทกั ษะ จิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัยและอนุรกั ษ์พลังงำน สำมำรถนำไป ประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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ซ้อมแผนอพยพหนี ไฟ ประจาปี 2564
เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2564 บริษทั ฯ ได้มกี ำรจัดกิจกรรมฝึ กซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564โดยได้มกี ำรจำลองสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิ นเพลิงไหม้ และได้รบั วิทยำกรฝึ กซ้อมผูช้ ำนำญกำรจำกหน่ วยงำนรำชกำรเทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำย ซึ่งเป็ นเจ้ำหน้ำที่ดบั เพลิงภำยในพื้นที่
ประกอบกิจกำรของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ได้มกี ำรติดต่อประสำนงำน และร่วมกันฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉินเสมือนกำรเกิดเหตุจริง

**ภาพกิจกรรม ซ้อมอพยพหนี ไฟ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
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ซ้อมแผนฉุกเฉิ นสารเคมีหกรัว่ ไหล ประจาปี 2564
เมือ่ วันที่ 17 ธันวำคม 2564 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ำรฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉินสำรเคมีหกรัว่ ไหล ประจำปี 2564 โดยมีกำรจำลองสถำนกำรณ์เกิด
เหตุสำรเคมีอนั ตรำยสำหรับกำจัดศัตรูพชื เกิดตก หกหล่นระหว่ำงปฏิบตั งิ ำน โดยฝึ กซ้อมร่วมกันกับแผนกทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้อง เพือ่ ให้เกิด ควำมรูค้ วำม
เข้ำเมือ่ เกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ควรจะปฏิบตั อิ ย่ำงไรในกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่ำงถูกวิธี

**ภาพกิจกรรม ซ้อมสารเคมีหกรัว่ ไหล ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2564

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป้ าหมายปี 2564
ดำเนินมำตรกำรลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ ำในปี 2564 โดยคิดเป็ นร้อยละทีล่ ดลงของพลังงำนไฟฟ้ ำในปี 2563 เท่ำกับ 2.00% เพือ่ เป็ นกำรประหยัด
อนุรกั ษ์พลังงำน พร้อมทัง้ ลดค่ำปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมกำรลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ ำทีใ่ ช้จริง โดยกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กำรลดกำรรัว่ ไหลของอำกำศอัดทัง้ ระบบ 37 จุด , กำรลดแรงดันปัม้ ลมเดิม 7.5 Bar เป็ น 7.25 Bar , เปลีย่ น
มอเตอร์เป็ นมอเตอร์ประสิทธิภำพสูง , มำตรกำรอืน่ ๆลดจำนวนหลอดไฟ และใช้หลอด LED

ผลการดาเนิ นงาน
บริษทั ฯสำมำรถลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ ำ โดยคิดเป็ นร้อยละทีล่ ดลงของปริมำณพลังงำนปี 2563 ทีใ่ ช้เดิม 2.00% โดยลดควบคู่ไปกับกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก อันเนื่องมำจำกควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องในกำรดำเนินโครงกำรลดใช้พลังงำนไฟฟ้ ำในบริษทั ฯ โดยมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
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ตารางแสดงข้อมูลการประหยัดพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2562 - 2564
ปี

พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้
(kw/hr.)

ค่าพลังงานที่ลดได้
(kw/hr.)

เป้ าหมาย
ที่ตง้ั ไว้

เป้ าหมาย
ที่ทาได้
2.07%
2.00%

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
(TonCO2e)
530.95
544.36

ค่าการลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
(TonCO2e)
126.44
127.53

2562
2563

9,190,000
9,423,000

182,375.92
184,033.57

2.00%
2.00%

2564

8,839,000

217,546.64

2.00%

2.31

633.34

150.82

*ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานพลังงานประจาปี 2562 – 2564

ตารางแสดงข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดใช้พลังงาน ประจาปี 2564
เป้ าหมายร้อยละที่ลดลง
มาตรการลดพลังงานปี 2564

ของปริมาณพลังงาน
ปี 2564

เป้ าหมายผลร้อยละที่
ค่าแฟคเตอร์
ค่าการลดปล่อย
กิโลวัตต์/ปี
เกิดขึ้นจริง
(EF)
ก๊าซเรือนกระจก
ปี 2564
ที่ประหยัดได้ (kgCO2e/หน่ วย)
(kg.CO2e)
(kW/hr)

1.มาตรการลดการรัว่ ไหลของ
อากาศอัดทัง้ ระบบ 37 จุด

0.2%

0.21%

19,802.38

0.5610

11,109.13

2.มาตรการลดแรงดันปัม้ ลม
เดิม 7.5 Bar เป็ น 7.25 Bar

0.1%

0.11%

10,470.94

0.5610

5,874.19

3.มาตรการเปลี่ยนมอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง

1.6%

1.87%

176,121.95

0.5610

98,804.41

4.มาตรการอืน่ ๆลดจานวน
หลอดไฟ และใช้หลอดLED

0.1%

0.12%

11,151.36

0.5610

6,255.91

รวม

2.00%

2.31%

217,546.63

0.5610

122,043.65

ผลเปรียบเทียบงานการจัดการด้านการอนุ รกั ษ์พลังงาน ปี 2564
ผลกำรเปรียบเทียบเป็ นหน่วยพลังงำนของปี 2564 ทีป่ ระหยัดได้เทียบกับกำรใช้พลังงำน ปี 2563
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ รวมปี 2563
9,423,000
kWh / ปี
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ รวมปี 2564
8,839,000
kWh / ปี
รวม 2 ปี
18,262,000
kWh

ผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมทัง้ 4 มาตรการลดพลังงาน
สำมำรถประหยัดได้ 217,546.63 kWh / ปี คิดเป็ นเงินได้ 798,396.13 บำท / ปี
(ค่ำไฟฟ้ ำ 3.67 บำท/kW) คิดเป็ นร้อยละ 2.31 ได้ตำมเป้ ำหมำยทีต่ งั้ ไว้ ร้อยละ 2.00
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สรุปผลงานการจัดการด้านการอนุ รกั ษ์พลังงาน ปี 2564
สรุปผลที่ผลิตได้จริงตามกาลังการผลิต
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ รวมปี 2563
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ รวมปี 2564
รวม 2 ปี

9,423,000
8,839,000
18,262,000

kWh/ปี
kWh/ปี
kWh

ผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมทัง้ 4 มาตรการลดพลังงาน
สำมำรถประหยัดได้ 217,546.63 kWh/ปี คิดเป็ นเงินได้ 798,396.13 บำท/ปี
(ค่ำไฟฟ้ ำ 3.67 บำท/kW) คิดเป็ นร้อยละ 2.31 ได้ตำมเป้ ำหมำยทีต่ งั้ ไว้ ร้อยละ 2.00

ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดได้ในปี 2564
มำตรกำรที่ 1
19,802.38
กิโลวัตต์/ชัว่ โมง
มำตรกำรที่ 2
10,470.94
กิโลวัตต์/ชัว่ โมง
มำตรกำรที่ 3
176,121.95
กิโลวัตต์/ชัว่ โมง
มำตรกำรที่ 4
11,151.36
กิโลวัตต์/ชัว่ โมง
เป้ าหมายอนุ รกั ษ์พลังงาน = มาตรการที่ 1 + มาตรการที่ 2 + มาตรการที่ 3 + มาตรการที่ 4 X 100
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าปี 2563
เป้ าหมายปี 2565 ของส่วนงานวิศวกรรม
ดำเนินมำตรกำรลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ ำในปี 2565 เท่ำกับ 2.00% เพือ่ ลดค่ำปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมกำรลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ ำที่
ใช้จริง โดยกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เปลีย่ นมอเตอร์เป็ นมอเตอร์ประสิทธิภำพสูง , มำตรกำร
อืน่ ๆ ทีส่ ำมำรถลดกำรใช้ไฟฟ้ ำได้

นโยบายด้านการซ่อมบารุงทรัพย์สนิ
บริษทั ฯ มีนโยบำยด้ำนกำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงำน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ทัง้ หมดของโรงงำนจะ
ได้รบั กำรบำรุงรักษำอย่ำงเป็ นระบบ และได้รบั กำรตรวจเช็คดูแลและบำรุงรักษำตำมช่วงระยะเวลำทีก่ ำหนด เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่
เกิดควำมเสียหำยในขบวนกำรผลิตและสำมำรถดำเนินกำรผลิตสินค้ำได้ตำมข้อกำหนดของลูกค้ำ ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนและจัด
ตัง้ เป้ ำหมำยในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมนโยบำยด้ำนกำรซ่อมบำรุงทรัพย์สนิ ดังนี้
- ควบคุมเวลำสูญเสียเครื่องจักรและอุปกรณ์ทงั้ ทำงตรงและทำงอ้อมในขบวนกำรผลิต ไม่ให้เกิน 1.5% ต่อเดือนของเวลำกำรผลิตในแต่ละส่วน
งำน ประกอบด้วย ส่วนงำนทำควำมสะอำดข้ำวสำลี ส่วนงำนโม่แป้ งสำลี และส่วนงำนผสมและบรรจุ
- วำงแผนกำรบำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมทัง้ หมดของโรงงำน โดยกำหนดควำมถีใ่ นกำรตรวจเช็คและ
บำรุงรักษำ ซึง่ จัดทำเป็ นคู่มอื ในกำรทำงำน ประกอบด้วย รำยกำรบำรุงรักษำประจำวันและประจำสัปดำห์ โดยมีกำรจัดพนักงำนเข้ำตรวจสอบเครื่องจักรแต่
ละประเภทตำมควำมถีท่ ไ่ี ด้วำงไว้ เช่น ตรวจสอบกำรหล่อลืน่ เครื่องจักรทีใ่ ช้งำนแบบสำยพำนลำเลียง โซ่ลำเลียง ใช้นำ้ มันเกียร์ในกำรหล่อลืน่ ใช้เฟื องโซ่ขบั
ใช้แบบลูกปื นเติมจำรบี และใช้แบบลูกกลิ้งบด รำยกำรบำรุงรักษำประจำเดือน โดยมีกำรจัดทำกำรเปลีย่ นอะไหล่เพือ่ บำรุงรักษำยืดอำยุกำรใช้งำนของ
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เครื่องจักรเป็ นประจำทุกเดือน แบ่งกำรทำงำนออกเป็ น 2 ครัง้ ต่อเดือน ครัง้ ละ 12 ชัว่ โมง และรำยกำรบำรุงรักษำประจำปี โดยจัดให้มกี ำรเปลีย่ นอะไหล่เป็ น
ประจำทุกปี เพือ่ บำรุงรักษำและยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องจักร โดยจัดทำในช่วงวันหยุดยำว แบ่งกำรทำงำนออกเป็ น 2 ครัง้ ต่อปี
- จัดทำกำรตรวจเช็คสต็อกอะไหล่เครื่องจักรประจำทุกเดือน เพือ่ ให้มอี ะไหล่สำรองเพียงพอต่อเหตุกำรณ์ทจ่ี ำเป็ นต้องใช้และเปลีย่ นอะไหล่
- ส่งเสริมให้พนักงำนให้ควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดในกำรทำงำนร่วมกันในแผนกและกับฝ่ ำยอืน่ ๆ เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรทำงำน ควำม
มันคง
่ และควำมปลอดภัยของบุคลำกร
- ดำเนินกำรเพือ่ ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มปี ระสิทธิภำพและมีควำมน่ำเชื่อถือ เสียเวลำกำรหยุดกำรผลิตน้อยทีส่ ุด โดยคำนึงถึงควำมมันคงและ
่
ควำมปลอดภัยเป็ นสิง่ สำคัญ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ดังกล่ำวได้อย่ำงเต็มที่ รวมทัง้ จะดำเนินกำรด้วยประสิทธิภำพสูงสุดทัง้ ในด้ำน
ค่ำใช้จ่ำยและกำลังคนทีใ่ ช้

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

การดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ มุ่งมันด
่ ำเนินธุรกิจโดยกำรสร้ำงคุณค่ำขององค์กรร่วมกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล ้อมให้เกื้อกูลเติบโตเคียงข้ำงกัน
ไปอย่ำงยังยื
่ น ตลอดระยะเวลำทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯ จึงไม่เพียงให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรธุรกิจ เพือ่ ให้มผี ลประกอบกำรทีด่ แี ละสร้ำงนวัตกรรมเพือ่ เพิม่
ศักยภำพในกำรแข่งขันให้กบั ผลิตภัณฑ์ ในทุกย่ำงก้ำวของกำรดำเนินธุรกิจบริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับควำมรับผิดชอบขององค์กรต่อ
สังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็ นอย่ำงมำกและถือเป็ นเป้ ำหมำยหลักอันดับต้นๆ ของบริษทั โดยบริษทั ฯ ได้วำงนโยบำย
และจัดทำโครงกำรต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรยกระดับสภำพแวดล ้อมทีน่ ่ำอยู่มำกขึ้น กำรยกระดับมำตรฐำนกำรครองชีพ และ
ควำมมีสุขภำพทีด่ ขี องชุมชน ตลอดจนกำรสืบสำนวัฒนธรรมควำมเป็ นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนัน้ จะมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพือ่
สังคม กำรบริจำคเพือ่ กำรกุศล และกำรอำสำช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรมบริษทั ฯ จะวำงเป้ ำหมำยโดยผสมผสำนกำรใช้ทรัพยำกรทัง้ ภำยในและ
ภำยนอกองค์กรร่วมกัน เพือ่ ให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมำกที่สุด ทัง้ นี้ควำมสำเร็จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจำกกำรบริจำคทรัพย์สนิ เท่ำนัน้
แต่ยงั เน้นควำมมีส่วนร่วมของพนักงำนในองค์กรและควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนควำมร่วมมือของชุมชนอีกด้วย
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แนวกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรนัน้ บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมกำรเพือ่ วำงแผนกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ โดยประกอบไปด้วยบุคลำกรจำก
หลำยหน่วยงำน เพือ่ ระดมควำมคิดในกำรออกแบบโครงกำร ซึง่ จะเป็ นกำรรวบรวมควำมคิด กำรสือ่ สำร และกำรดำเนินงำน เพือ่ กำหนดรูปแบบในแต่
ละกิจกรรม ดังนี้
1. กำรออกแบบเพือ่ กำหนดกิจกรรม เป็ นกำรกำหนดแต่ละโครงกำร รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลทีจ่ ะได้รบั จำกกำร ดำเนินโครงกำรนัน้ ๆ
2. กำรดำเนินกิจกรรม เป็ นกำรกำหนดขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน งบประมำณ บุคลำกรทีจ่ ะเข้ำมำมีส่วนร่วมและกำหนดหน่วยงำนภำยนอกทีจ่ ะ
มีบทบำทร่วม
3. กำรติดตำมประเมินผล ภำยหลังจำกกำรดำเนินกิจกรรม จะมีกำรประเมินผลว่ำเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้หรือ ไม่อย่ำงไรและ
สือ่ สำรให้ภำยในองค์กรและสังคมทรำบ รวมทัง้ ประสำนให้กจิ กรรมเป็ นส่วนหนึ่งและเป็ นทีย่ อมรับของสังคม
โดยบริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นไปด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล ้อม และกลุม่ ผูม้ สี ่วนได้เสีย (stakeholders) ตำม
หลักกำรดังนี้
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
คณะกรรมกำรบริษทั มีเจตนำรมณ์ม่งุ มันที
่ จ่ ะดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
และระเบียบปฏิบตั ขิ องคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ นำมำเป็ นปัจจัยหลัก
ในกำรเสริมสร้ำงองค์กรให้มรี ะบบกำรบริหำรงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
2. กำรบริหำรจัดกำรผลกระทบต่อชุมชน
บริษทั ฯ มุ่งมันด
่ ำเนินกำรภำรกิจเพือ่ แสวงหำและพัฒนำ มีกำรดำเนินงำนเพือ่ ประโยชน์ของชุมชนและสังคม
โดยให้ควำมสำคัญใน
กระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ให้ควำมสำคัญและเคำรพในสิทธิมนุษยชนวิถชี วี ติ ชุมชนวัฒนธรรมท้องถิน่ และมุ่งเน้น ทีจ่ ะ
พัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวติ ของประชำชนบนพื้นฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง้ ยืน และให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรเพือ่ ลดผลกระทบต่อชุมชน
โดยกำรเข้ำไปสือ่ สำรกับหลำยๆ ส่วนในชุมชนเพือ่ รับทรำบปัญหำ บริหำรจัดกำรกับปัญหำทีเ่ กิดขึ้น มีกำรติดตำมประเมินผล
3. กำรบริหำรจัดกำรชุมชนสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันด
่ ำเนินงำนในกิจกรรมกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น เพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวติ ของประชำชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีกำรป้ องกัน แก้ไขปัญหำทีเ่ กิดขึ้นเพือ่ ลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิง่ แวดล ้อมให้ควำมสำคัญและเคำรพในสิทธิมนุษยชน วิถชี วี ติ
ชุมชน วัฒนธรรม และค่ำนิยมของท้องถิน่
4. กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญและมีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ตลอดจนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด อันจะส่งผลให้บริษทั ฯ ประสบควำมสำเร็จตำมเป้ ำหมำยทีว่ ำงไว้ ทัง้ ได้รบั ควำมเชื่อถือ และควำม
ไว้วำงใจจำกผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในในกำรกำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำนในด้ำนต่ำงๆ ให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
5. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ ่อแรงงำนด้วยควำมเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดำ้ นกำรพัฒนำควำมยังยื
่ น ยึดมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจด้วยควำมควำม
โปร่งใส เคำรพกฎหมำยด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั ติ ำมหลักด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็ นรำกฐำนของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ซึง่ ถือเป็ นปัจจัยสำคัญขององค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย ดังนี้
- บริษทั ฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยกำรเคำรพและสนับสนุนให้พนักงำนใช้สทิ ธิของตนในฐำนะพลเมืองโดยชอบตำมรัฐธรรมนู ญ และกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
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- สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้ องสิทธิมนุษยชน โดยหมันตรวจตรำดู
่
แลมิให้ธุรกิจของบริษทั ฯเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมินสิทธิ
มนุษยชน เช่นไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็กเป็ นต้น
- ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องทำควำมเข้ำใจกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบตั ิ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด
- บริษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจกำรทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล
- บริษทั ฯ รักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน เช่น ชีวประวัติ ประวัตสิ ุขภำพ ประวัตกิ ำรทำงำนฯลฯ ไม่กระทำกำรอันล่วงละเมิดโดยเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะเว้นแต่ได้รบั ควำมยินยอมจำกพนักงำนผูน้ นั้ และเป็ นไปตำมระเบียบบริษทั ฯหรือตำมกฎหมำย
- ส่งเสริมให้พนักงำนมีดุลยภำพในกำรใช้ชวี ติ ระหว่ำงชีวติ ทำงำนและชีวติ ส่วนตัว และส่งเสริมให้พนักงำนมีโอกำสบำเพ็ญประโยชน์ ทำควำมดี
เพือ่ สังคมส่วนรวมทัง้ กำรปฏิบตั ติ ำมหลักธรรมของศำสนำต่ำงๆ อย่ำงเท่ำเทียม
- จัดให้มรี ะบบกำรทำงำนทีม่ ่งุ เน้นควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนอย่ำงเหมำะสมตำมมำตรฐำน เพือ่ ควำมปลอดภัยจำกอันตรำยที่
อำจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทัง้ จำกอุบตั ภิ ยั และโรคภัย
- จัดให้มเี งือ่ นไขกำรจ้ำงงำนทีเ่ ป็ นธรรมสำหรับพนักงำน และให้พนักงำนได้รบั ค่ำตอบแทนทีเ่ หมำะสมตำมศักยภำพ
- จัดให้มกี ำรดูแลเรื่องสวัสดิกำรแก่พนักงำนตำมสมควร เช่น จัดให้มวี นั ลำพักผ่อนประจำปี กำรทำงำนล่วงเวลำทีส่ มเหตุผล กำรรักษำพยำบำลตำม
ควำมจำเป็ นและสมควร เป็ นต้น
- ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ ต้องไม่กระทำกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรละเมิดหรือคุกคำมต่อสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็ นทำงกำย วำจำ หรือกำรกระทำต่อ
ผูอ้ น่ื บนพื้นฐำนของสิทธิของมนุษยชนได้แก่ เชื้อชำติ สีผวิ เพศ ศำสนำ ภำษำ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง หรือควำมเชื่ออืน่ ใด ควำมบกพร่อง/พิกำรทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทำให้เดือดร้อน รำคำญใจ และเกิดควำมเสียหำย
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ ซึง่ เป็ นสิทธิขนั้ พื้นฐำนในกำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำนและผูม้ สี ่วนได้
เสียทุกภำคส่วนให้มสี ทิ ธิและเสรีภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยกำรจำกัดสิทธิขนั้ พื้นฐำนทัง้ ในด้ำนเชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ ควำม
พิกำร ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง รสนิยมทำงเพศ และประสบกำรณ์ ตลอดจนเปิ ดโอกำสให้พนักงำน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภำคส่วนสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นผ่ำนช่องทำงกำรเสนอแนะของบริษทั ฯ ได้อย่ำงอิสระ
พนักงำนทุกคนของบริษทั ฯ จะได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงเท่ำเทียมกัน และให้มกี ำรถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัดอย่ำงตรงไปตรงมำ พนักงำนทุก คนจะ
ได้รบั กำรคุม้ ครองตำมสิทธิขนั้ พื้นฐำนในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเสมอภำค ปรำศจำกกำรมีอคติในเรื่องเพศ และสภำพของร่ำงกำยและจิตใจ
บริษทั ฯ มีกำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำนทุกคนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย สิทธิ และข้อบังคับกำรทำงำนของบริษทั ฯ เคำรพ ในสิทธิและหน้ำทีค่ วำม
รับผิดชอบของพนักงำน ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นกำรจ้ำงงำน ไม่มกี ำรจ้ำงแรงงำน ตลอดจนสร้ำงบรรยำกำศทีด่ ใี นกำรทำงำน โดยดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนให้มคี วำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอำชีวอนำมัย รวมถึงกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มกี ำรเกื้อกูลซึง่ กันและกัน
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรจ้ำงงำน ด้วยกำรบริหำรจัดกำรผลตอบแทนและสวัสดิกำรทีเ่ หมำะสมและเป็ นธรรมต่อพนักงำนเพือ่ ให้พนักงำนมี
ผลตอบแทนและมีคุณภำพชีวติ ทีด่ ี สำมำรถแข่งขันได้ เช่น กำรดูแลรักษำพยำบำล กำรตรวจสุขภำพประจำปี เงินกูย้ มื กรณีฉุกเฉิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นอกจำกนี้บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนขององค์กรให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถ โดยส่งเสริมและเปิ ดโอกำสให้พนักงำนเข้ำอบรมพัฒนำควำมรู ้
อย่ำงสมำ่ เสมอเพือ่ พัฒนำศักยภำพ ทักษะ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์กำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว
และยังเห็นชอบให้ใช้ยุทธศำสตร์ควำมเป็ นเลิศด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ กำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน โดยมีเป้ ำหมำยเพือ่
เป็ นองค์กรพลเมืองทีด่ ขี องโลกทีส่ ร้ำงควำมเชื่อมันและควำมไว้
่
วำงใจต่อผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละควำมรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ เพือ่ สร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำเพิม่ แก่ผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมถึงสังคม ชุมชน ดังนี้
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1. กาหนดให้งาน CSR เป็ นส่วนหนึ่ งของกลยุทธ์องค์กรด้านการเติบโตอย่างยังยื
่ น
- กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (Good Corporate Governance)
- วัฒนธรรมกำรปฏิบตั ติ ำมและตำมกฎหมำย (Compliance & Legitimate Culture)
- ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชื่อเสียงทีด่ (ี Corporate Social Responsibility and Good Reputation)
2. กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพื่อสังคม (CSR) ทีส่ ร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และบริษทั ฯ กับระยะเวลำในกำรดำเนิน
โครงกำรทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบนัน้ ได้ เพือ่ ให้ยงั ประโยชน์สูงสุดทัง้ ในเรื่องกำรใช้งบประมำณและกำรสร้ำงประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
3. ปฏิบตั ิตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) นอกจำกกำรคัดเลือกโครงกำรเพือ่ สังคมตำมเกณฑ์ท่ี
เหมำะสมแล้ว รูปแบบของโครงกำรยังถูกออกแบบให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน มีกำรดำเนินงำนหรือเปิ ดเผยข้อมูลกำร
ดำเนินงำนในมิตทิ งั้ 3 ด้ำนทีม่ คี วำมครอบคลุมอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ควรพิจำรณำทบทวนปรับปรุงกระบวนกำร ตลอดจนควำมต่อเนื่องใน
กำรดำเนินงำนเพือ่ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนทีด่ ยี ง่ิ ขึ้นไปอีก ซึง่ บริษทั ฯ จะนำผลกำรประเมินไปใช้เป็ นข้อมูลสำหรับกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป
4. กาหนดเป้ าหมายโครงการ CSR เพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิม่ และกำรเปลีย่ นแปลงในทำงทีด่ ขี ้นึ ต่อสังคมและชุมชน (Value Creation & Social Transformation)
5. ประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน่ ของโครงการ CSR ซึง่ ผลกำรประเมินควำมเสีย่ งไม่อยู่ในระดับทีม่ นี ยั สำคัญ
6. ให้ความรู ้ ความเข้าใจ และสร้างการมีสว่ นร่วมในแนวคิด/กิจกรรม และแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงำนและผูม้ สี ว่ นได้
เสียของบริษทั ฯ ทุกกลุม่ อย่ำงต่อเนื่อง
7. ดาเนิ นนโยบายการเป็ นพลเมืองโลกที่ดีตามแนวทาง UN Global Compact (UNGC)
บทบำทกำรเป็ นพลเมืองโลกทีด่ ี : คณะกรรมกำรบริษทั มุ่งมันก
่ ำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ นเป็ นบรรษัทพลเมืองโลกทีด่ เี พือ่ เป็ นแบบอย่ำง
ทีด่ ี และส่งเสริมให้ผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อปุ ทำนได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ำม เพือ่ สร้ำงสังคมคุณภำพ สรุปกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ โดย
ยึดหลัก UNGC ตำมพันธะสัญญำ 4 ด้ำน (ด้ำนสิทธิมนุษยชน ด้ำนกำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม ด้ำนกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม และด้ำนกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ ) ดังนี้
1. ด้านสิทธิมนุ ษยชน
บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดำ้ นกำรพัฒนำควำมยังยื
่ น ยึดมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจด้วยควำมควำม
โปร่งใส เคำรพกฎหมำยด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั ติ ำมหลักด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็ นรำกฐำนของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ซึง่ ถือเป็ นปัจจัยสำคัญขององค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย ดังนี้
- บริษทั ฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยกำรเคำรพและสนับสนุนให้พนักงำนใช้สทิ ธิของตนในฐำนะพลเมืองโดยชอบตำมรัฐธรรมนู ญ และกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้ องสิทธิมนุษยชน โดยหมันตรวจตรำดู
่
แลมิให้ธุรกิจของบริษทั ฯ เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมินสิทธิ
มนุษยชน เช่นไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก เป็ นต้น
- ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องทำควำมเข้ำใจกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบตั ิ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด
- บริษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจกำรทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล
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- บริษทั ฯ รักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน เช่น ชีวประวัติ ประวัตสิ ุขภำพ ประวัตกิ ำรทำงำนฯลฯ ไม่กระทำกำรอันล่วงละเมิดโดยเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะเว้นแต่ได้รบั ควำมยินยอมจำกพนักงำนผูน้ นั้ และเป็ นไปตำมระเบียบบริษทั ฯหรือตำมกฎหมำย ทำควำมดีเพือ่ สังคม
ส่วนรวมทัง้ กำรปฏิบตั ติ ำมหลักธรรมของศำสนำต่ำงๆ อย่ำงเท่ำเทียม
- จัดให้มรี ะบบกำรทำงำนทีม่ ่งุ เน้นควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนอย่ำงเหมำะสมตำมมำตรฐำนเพือ่ ควำมปลอดภัยจำกอันตรำยทีอ่ ำจเกิด
ขึ้นกับบุคคลกรทัง้ จำกอุบตั ภิ ยั และโรคภัย จัดให้มเี งือ่ นไขกำรจ้ำงงำนทีเ่ ป็ นธรรมสำหรับพนักงำน และให้พนักงำนได้รบั ค่ำตอบแทนทีเ่ หมำะสม ตำมศักยภำพ
- จัดให้มกี ำรดูแลเรื่องสวัสดิกำรแก่พนักงำนตำมสมควร เช่น จัดให้มวี นั ลำพักผ่อนประจำปี กำรทำงำนล่วงเวลำทีส่ มเหตุผล กำรรักษำพยำบำลตำม
ควำมจำเป็ นและสมควร เป็ นต้น
- ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ ต้องไม่กระทำกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรละเมิดหรือคุกคำมต่อสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็ นทำงกำย วำจำ หรือกำรกระทำต่อผู อ้ น่ื
บนพื้นฐำนของสิทธิของมนุษยชนได้แก่ เชื้อชำติ สีผวิ เพศ ศำสนำ ภำษำ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง หรือควำมเชื่ออื่นใด ควำมบกพร่อง/พิกำรทำงร่ำงกำยและ
จิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทำให้เดือดร้อน รำคำญใจ และเกิดควำมเสียหำย
2.ด้านการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 โดยไม่มนี โยบำยรับพนักงำนทีม่ อี ำยุตำ่ กว่ำ 15 ปี ไม่มกี ำรใช้แรงงำนบังคับใน
ทุกรูปแบบได้แก่ แรงงำนนักโทษโดยบังคับ แรงงำนตำมสัญญำ แรงงำนหนี้ หรือ แรงงำนทำส และกำรค้ำมนุ ษย์ทเ่ี กี่ยวข้องกับกำรใช้แรงงำนที่ไม่ถูกต้อง
ดังกล่ำว รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่ งครัด สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีม่ คี วำม
ปลอดภัยสำหรับพนักงำน ผูร้ บั เหมำ และผูม้ ำเยีย่ มชมกิจกำรบริษทั ฯ โดยพยำยำมให้ทกุ คนปลอดภัยจำกอุบตั เิ หตุและอันตรำยใดๆ ทีอ่ ำจเกิดขึ้นได้
3.ด้านการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรตำมแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ดี ำ้ นสิง่ แวดล้อมโดยยึดมำตรฐำนสำกล และดำเนินกำรมำกกว่ำทีก่ ฎหมำยกำหนด ตำมนโยบำยด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยสำหรับกำรผลิตแป้ งสำลีเป็ นเครื่องจักรของยีห่ อ้ บูลเลอร์
(Buhler) จำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีกำรจัดวำงแผนกำรตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็ นประจำ รวมถึงมีกำรจัดทำขัน้ ตอนกำรผลิตในแต่ละส่วน
งำนไว้อย่ำงละเอียด เพือ่ ให้เป็ นไปตำมระบบ GHP/HACCP
โดยกระบวนกำรผลิตแป้ งสำลีของบริษทั ฯ ไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม ไม่มนี ำ้ เสียจำกกระบวนกำรผลิต และไม่มมี ลภำวะทีก่ ระทบต่อ
สังคม มีกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล ้อมโดยกำรจัดส่งแป้ งสำลีให้กบั ลูกค้ำด้วยรถเบำท์ จัดส่งแป้ งสำลีดว้ ยรถเบำท์เทียบเท่ำร้อยละ 30 ของยอดกำรส่งแป้ ง
สำลีตลอดปี ซึง่ การส่งแป้ งด้วยรถเบาท์น้ ีช่วยทาให้ไม่มกี ารนาถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้ งสาลี ช่วยลดการผลิตถุงทอกระสอบ ลดมลภาวะการเกิดขยะ
รักษาสภาพสิง่ แวดล ้อม

นโยบายสิทธิมนุ ษยชน (Human Right Policy)
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) มุ่งเป็ นผูน้ ำในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน โดยตระหนักและให้ควำมสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน กำร
เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน ภำยใต้บทบัญญัตทิ ำงกฎหมำยไทยและกฎหมำยระหว่ำงประเทศ อำทิเช่น
รัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขององค์กำรสหประชำชำติ และได้
นำหลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และหลักกำร
ว่ำด้วยกำรปกป้ องสิทธิ กำรเคำรพสิทธิ และกำรเยียวยำผลกระทบจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึ้น (Protect, Respect, and Remedy) หรือ
Ruggie Framework
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โดยบริษทั ฯ มุ่งมันให้
่ ผูบ้ ริหำร พนักงำน ผูม้ สี ่วนได้เสีย คำถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและมุ่งหมำยให้ คู่คำ้ ทำงธุรกิจ ผูร้ บั เหมำ ลูก ค้ำ รวมถึง
ชุมชนในท้องถิน่ ให้ควำมสำคัญเช่นเดียวกัน และเพือ่ ให้ควำมมันใจว่
่ ำกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ปรำศจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงได้กำหนด
นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ดิ ำ้ นสิทธิมนุษยชน เพือ่ นำไปปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร

บริษทั พนักงาน และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฎหมำยแรงงำนและมำตรฐำนแรงงำน ต่อพนักงำนทุกระดับ ผูร้ บั เหมำ อย่ำงเป็ นธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ เปิ ดรับ
ควำมหลำกหลำย ยอมรับและให้คุณค่ำในควำมแตกต่ำงของบุคคล ในด้ำน เพศ รสนิยมทำงเพศ ชำติพนั ธ์ สีผวิ สถำนะทำงครอบครัว ควำมพิกำรและควำม
บกพร่องทำงจิตใจ รวมถึงกำรไม่บงั คับใช้แรงงำน ไม่ใช้แรงงำนเด็ก ไม่ใช้แรงงำนผิดกฎหมำย และให้ควำมสำคัญควำมเท่ำเทียมกันของสตรี ไม่ละเมิดหรือ
คุกคำมทำงเพศ
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและสุขอนำมัย โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและ
เคำรพสิทธิ ทัง้ พนักงำน ผูร้ บั เหมำ ชุมชนและผูอ้ ยู่อำศัยใกล้เคียงบริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องต่ำงๆ และจะจัดให้มสี ุขอนำมัยทีด่ ใี นสถำนทีท่ ำงำน เช่น นำ้ ดืม่
ห้องสุขำแยกชำยหญิง เวชภัณฑ์และยำรักษำโรค กำรตรวจสุขภำพพนักงำนทัง้ ตรวจทัวไปและตำมปั
่
จจัยเสีย่ งจำกกำรทำงำน
โดยผูบ้ ริหำร พนักงำน ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ต้องทำควำมเข้ำใจ ศึกษำ อบรม เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อปฏิบตั ดิ ำ้ นสิทธิมนุษยชน และ
นำไปปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด

คู่คา้ ทางธุรกิจ (Joint Ventures) (คู่คา้ ผูร้ บั เหมา และลูกค้า)
บริษทั ฯ มุ่งหวังให้คู่คำ้ ผูร้ บั เหมำ และลูกค้ำ จะตระหนักและให้ควำมสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน และมีกำรรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนของตน ในกรณีทเ่ี กิดกำรละเมิดด้ำนสิทธิมนุษยชนขึ้นบริษทั ฯ คำดหวังว่ำคู่คำ้ ผูร้ บั เหมำ และลูกค้ำ จะมีกระบวนกำรแก้ไข
และจัดกำรปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึ้นอย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม

ชุมชนในท้องถิน่
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรทำธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล ้อม โดยจะปฏิบตั ใิ ห้สอดคล ้องตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้ำนสิง่ แวดล้อม จึงมีกำรกำหนดนโยบำยสิง่ แวดล ้อม เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั เิ พือ่ ลดผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล ้อมทีจ่ ะส่งผล
โดยตรงและกระทบสิทธิของชุมชน และสังคม รวมทัง้ เป็ นกำรสร้ำงสัมพันธ์และเป็ นเพือ่ นบ้ำนทีด่ รี ะหว่ำงบริษทั กับชุมชน ผ่ำนทำงกำรจัดกิจกรรมตอบ
แทนทำงสังคมทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบนั

ติดตาม ตรวจสอบและรับข้อร้องเรียน
บริษทั ฯ จะติดตำม ตรวจสอบ และประเมินควำมเสีย่ งและผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงสมำ่ เสมอ พร้อมกำหนดแนวทำงหรือ
มำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงเหมำะสมโดยให้ทกุ หน่วยงำนมีหน้ำทีก่ ำกับดูแลและบริหำรควำมเสีย่ งทีอ่ ยู่ในควำมรับผิดชอบของตน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้เปิ ดโอกำสให้พนักงำนหรือผูร้ อ้ งเรียน ทีพ่ บเห็นกำรกระทำผิดทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนสำมำรถแสแจ้ง
เบำะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้ แสดงควำมคิดเห็น ได้ท่ี โทรศัพท์ 02-017-9999 ต่อ 200,611 หรือโทรสำร: 02-017-9999 ต่อ 222
หรือส่งจดหมำยมำที่ บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
โดยบริษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลผูแ้ จ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนไว้เป็ นควำมลับตำมประกำศนโยบำยสิทธิมนุษยชนเมือ่ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563
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นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯ ตระหนักดีว่ำพนักงำนเป็ นปัจจัยหลักทีส่ ำคัญและมีคุณค่ำยิง่ ต่อควำมสำเร็จ ควำมก้ำวหน้ำ และควำมเจริญเติบโตอย่ำงมันคง
่ บริษ ทั ฯ
จึงมุ่งดำเนินกำรเพือ่ ยกระดับขีดควำมสำมำรถของพนักงำนให้มคี วำมเป็ นเลิศ พัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรจัดกำรวิชำกำร และวัฒนธรรมกำรทำงำนจัดหำ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนทีท่ นั สมัยอย่ำงเพียงพอ ให้ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรกำรทำงำนในระดับเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทัง้
สร้ำงบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีด่ แี ละมีควำมปลอดภัยต่อชีวติ สูงสุด พนักงำนจึงควรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สุจริต
มุ่งมัน่ ทุ่มเท และปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ โดยถือประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ องค์ประกอบของนโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ได้แก่

การสรรหาทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯ ถือเป็ นนโยบำยทีจ่ ะให้มคี วำมมันคง
่ ในกำรจ้ำงงำนสำหรับพนักงำนของบริษทั ฯ โดยคำนึงถึงควำมจำเป็ นของตำแหน่งงำนตำมแผน
อัตรำกำลัง กำรเปิ ดโอกำสให้พนักงำนภำยในทีม่ คี วำมสำมำรถและเหมำะสมกับตำแหน่งงำนทีต่ อ้ งกำรก่อน และให้ควำมยุตธิ รรมเพือ่ คัดเลือกผู ท้ ม่ี พี ้นื
ฐำนควำมรู ้ มีควำมสำมำรถและทัศนคติทด่ี ี บรรจุในตำแหน่งว่ำงทีบ่ ริษทั ฯ ต้องกำรรับเข้ำทำงำน

การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและสวัสดิการต่างๆ
บริษทั ฯ มีระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำงๆ ทีเ่ ทียบเคียงกับธุรกิจอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภำพประจำปี เงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยู่อำศัย เงินช่วยเหลืองำนอุปสมบท เงินช่วยเหลืองำนมงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่ำ
คลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองำนฌำปนกิจ เบี้ยขยัน ค่ำกะ ชุดยูนฟิ อร์ม และโบนัสประจำปี ตำมผลประกอบกำร
ทัง้ นี้ เงินเดือนของพนักงำนจะแตกต่ำงกัน ซึง่ ขึ้นอยู่กบั ควำมสำคัญของตำแหน่งงำน และควำมรับผิดชอบ กำรขึ้นเงินเดือ นในกรณีปกติจะ
วัดจำกผลงำนของพนักงำนและควำมเหมำะสมของฐำนะกำรเงินของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ อำจมีควำมจำเป็ นทีต่ อ้ งให้พนักงำนทำงำนล่วงเวลำในบำงครัง้ โดยพิจำรณำตำมควำมจำเป็ นจริงๆ เพรำะบริษทั ฯ ไม่สนับสนุนให้
พนักงำนต้องทำงำนล่วงเวลำ แทนทีจ่ ะได้พกั ผ่อนร่ำงกำยและจิตใจ กำรทำงำนล่วงเวลำแต่ละครัง้ จะมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมระเบียบของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ต้องกำรให้พนักงำนมีควำมมันคงในกำรด
่
ำเนินชีวติ ทัง้ ในระหว่ำงกำรปฏิบตั งิ ำนและเมือ่ สิ้นสุดควำมเป็ นพนักงำนแล้ว โดยได้จดั ให้
มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึง่ เป็ นกำรสะสมทรัพย์ร่วมกันระหว่ำงพนักงำนและบริษทั ฯ

การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
บริษทั ฯ มีเจตนำรมณ์ทจ่ี ะจัดให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั อิ ย่ำงยุตธิ รรม เพือ่ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนสูงสุด กำรขึ้น
เงินเดือนประจำปี จะใช้เกณฑ์กำรประเมินผลงำนดังกล่ำว
เป็ นบรรทัดฐำนควำมก้ำวหน้ำในเงินเดือนของพนักงำนย่อมขึ้นอยู่กบั ผลกำรปฏิบตั งิ ำน และ
ควำมสำมำรถของพนักงำนทีจ่ ะได้รบั กำรเลือ่ นขัน้
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน ถือเป็ นหัวใจสำคัญของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เนื่องจำกกำรบริหำรผลกำรปฏิบตั งิ ำนทีถ่ ูกต้องนำไปสู่
ควำมสำเร็จขององค์กรโดยรวม และยังนำไปสู่กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กบั พนักงำนเพือ่ ให้สร้ำงผลงำนทีด่ ขี ้นึ อย่ำงต่อเนื่องทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว โดยมี
กระบวนกำรออกแบบควำมสัมพันธ์กำรบริหำรผลกำรปฏิบตั งิ ำนทีม่ กี ำรพิจำรณำอย่ำงเป็ นกระบวนกำร ประกอบด้วย Input, Process, Output และ
Impact
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-Input ค่ำนิยมองค์กร ทีใ่ ช้เป็ นบรรทัดฐำนในกำรคิดกำรแสดงออกของบุคลำกรทุกคนทีม่ ผี ลให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงสุดโดยสมรรถนะของบุคลำกรถือเป็ นมำตรฐำนทัง้ ในมิตขิ องสำยงำนอำชีพ และมิตขิ องบทบำทหน้ำทีใ่ นองค์กร
-Process กำรบริหำรผลงำน ได้มกี ำรกำหนดและถ่ำยทอดเป้ ำหมำยในทุกระดับ นอกจำกนัน้ ยังมีกระบวนกำรติดตำมประเมินผลสำเร็จและ
อุปสรรค เพือ่ ดำเนินกำร แก้ไขระหว่ำงปี
-Output ผลงำน มีกำรออกแบบคำนิยำมของผลงำน เพือ่ มุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำภำยในองค์กร โดยกำหนดให้ผลกำรปฏิบตั งิ ำนประกอบด้วย
3 ส่วน ได้แก่ ควำมสำเร็จของงำน ควำมรูค้ วำมสำมำรถและค่ำนิยมองค์กร
-Impact ผลประกอบกำร พนักงำนทุกคนจะรับรูว้ ่ำตนเองมีคุณค่ำต่อควำมสำเร็จขององค์กร ทัง้ ในรูปแบบของตัวเงิน (ควำมพึงพอใจ) ของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย กำรพัฒนำระบบงำน และกำรบริหำรจัดกำรควำมรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภำพ
ในปี 2564 ได้มกี ำรนำผลกำรประเมินไปพัฒนำกระบวนกำรต่ำงๆ ดังนี้
1. ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรให้มคี วำมยืดหยุ่น แบ่งควำมรับผิดชอบในโครงสร้ำงองค์กรได้อย่ำงชัดเจน เพือ่ ให้บริษทั ฯ สำมำรถแข่งขันได้ทนั ต่อ
กำรเปลีย่ นแปลงในยุคดิจทิ ลั
2. บริษทั ฯ ได้ศึกษำวิเครำะห์และพัฒนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบตั งิ ำนเพือ่ ให้เป็ นเครื่องมือกำรบริหำรในองค์กรทีใ่ ห้ควำมสำคัญกับกระบวนกำร
ทำงำนอย่ำงสมบูรณ์ ทัง้ ผลลัพธ์หรือควำมสำเร็จของงำนตลอดจนสมรรถนะในงำนและพฤติกรรมพึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีใ่ ช้ในกำรผลักดันงำนให้สำเร็จ
3. จัดให้มกี ำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ให้กบั พนักงำนเพือ่ ให้พนักงำนมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และทักษะต่ำงๆ เพิม่ ขึ้น โดยบริษทั ได้เชิญวิทยำกรทีค่ วำมรู ้
ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนนัน้ ๆ จำกภำยนอกมำถ่ำยทอดควำมรูต้ ่ำงๆ ให้กบั พนักงำน อีกทัง้ บริษทั ได้ส่งพนักงำนออกไปอบรมภำยนอกตำมสถำนทีต่ ่ำงๆ อีกด้วย
วินยั และโทษทางวินยั
บริษทั ฯ มีเจตนำทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเข้ำใจดี ควำมเห็นใจ และด้วยขันติธรรม อย่ำงไรก็ดบี ริษทั ฯ จำต้องรักษำไว้ซง่ึ
ควำมมีวนิ ยั ในเรื่องของกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนทุกคนภำยในขอบเขตอันสมควร ซึง่ เป็ นสิง่ จำเป็ นเพือ่ กำรรักษำควำมสงบในกำรพิจำรณำมำตรกำร
ทำงวินยั นัน้ จะกระทำโดยยึดหลักให้มกี ำรสอบสอนแสวงหำข้อเท็จจริงทีแ่ วดล ้อมแต่ละกรณี โดยตัง้ อยู่บนรำกฐำนของควำมยุตธิ รรม บริษทั ฯ เชื่อว่ ำ
วัตถุประสงค์ของกำรมีมำตรกำรทำงวินยั ก็เพือ่ ให้พนักงำนประพฤติปฏิบตั ติ นให้สอดคล ้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีม่ อี ยู่ และเพือ่ แก้ไขกำร
ประพฤติปฏิบตั ทิ ผ่ี ดิ ให้ถกู ต้อง
วิธีการร้องทุกข์
บริษทั ฯ จะจัดสภำพกำรทำงำนโดยทัวๆ
่ ไปภำยในบริษทั ฯ ให้เป็ นไปโดยชอบธรรม สอดคล ้องกับควำมประสงค์ของพนักงำน ไม่เกิดข้อ
ขัดแย้งอย่ำงใดๆ ขึ้น อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบตั อิ ำจจะมีขอ้ ขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ซึง่ บริษทั ฯ ก็มคี วำมปรำรถนำทีจ่ ะได้รบั ทรำบถึงควำมรูส้ กึ ของพนักงำน
โดยละเอียดและฉับพลัน ฉะนัน้ บริษทั ฯ จึงขอควำมร่วมมือจำกพนักงำนแจ้งข้อขัดแย้งของตนแก่ผูบ้ งั คับบัญชำ ซึง่ จะทำหน้ำทีใ่ ห้คำแนะนำ หรือ
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของพนักงำนตำมควำมเหมำะสมโดยเร็ว
บริษทั ฯ จะจัดให้มวี ธิ กี ำรและช่องทำงกำรสือ่ ข่ำวสำรสองทิศทำงเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสือ่ ด้วยควำมรวดเร็ว โดยช่องทำงกำรสือ่ สำร
ของบริษทั ฯ มีหลำยช่องทำง เช่น กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ Email Line เว็บไซต์บริษทั เป็ นต้น

การสือ่ ข่าวสารพนักงาน
พนักงำนจะได้รบั ทรำบถึงข้อมูลข่ำวสำรโดยรวดเร็ว และถูกต้องในเรื่องรำวต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ฯ และหน้ำทีพ่ นักงำนปฏิบตั ิ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ พึงปรำรถนำทีจ่ ะได้รบั ทรำบถึงข่ำวสำรในเรื่องต่ำงๆ จำกพนักงำนอันเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เพือ่ ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดี
ระหว่ำงกัน เพือ่ ร่วมกันปฏิบตั ภิ ำรกิจให้บรรลุเป้ ำหมำยด้วยดี
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บริษทั ฯ จะจัดให้มวี ธิ กี ำรและช่องทำงกำรสือ่ ข่ำวสำรสองทิศทำงเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสือ่ ด้วยควำมรวดเร็ว ทัง้ หมดทีก่ ล่ำวมำนี้
ผูท้ เ่ี ป็ นผูบ้ งั คับบัญชำงำทุกระดับมีบทบำทอันสำคัญยิง่ ในฐำนะเป็ นผูถ้ ่ำยทอด และรับทรำบถึงบรรดำข่ำวสำรต่ำงๆ

การสิ้นสุดการจ้างและการจ่ายผลประโยชน์
กำรจ้ำงอำจสิ้นสุดโดยเหตุผลต่ำงๆ ไม่ว่ำจะโดยเจตนำของบริษทั ฯ หรือของพนักงำนเองก็ได้ ในกำรสิ้นสุดกำรจ้ำงงำน บริษทั ฯ จะจ่ำย
ผลประโยชน์ทพ่ี นักงำนพึงจะได้รบั ตำมสิทธิทร่ี ะบุไว้ในระเบียบของบริษทั ฯ แต่ไม่ว่ำกรณีใดจะต้องไม่นอ้ ยกว่ำสิทธิทพ่ี นักงำนจะพึงได้รบั ตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในกฎหมำย

ข้อมูลพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผูช้ าย 68 คน
พนักงานทัง้ หมด 121 คน แบ่งออกเป็ น
ผูห้ ญิง 53 คน
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนำศักยภำพและควำมพร้อมของพนักงำนทุกคนให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถ ส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคลำกรให้
มีควำมเป็ นเลิศ เนื่องจำกบริษทั ฯ ตระหนักดีว่ำทรัพยำกรบุคลำกรทีม่ ปี ระสิทธิภำพ คือปัจจัยสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจให้ประสบควำมสำเร็จ กำรตระหนัก
ถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรบุคคลของบริษทั ฯ นัน้ เห็นได้จำกพันธะกิจข้อที่ 2 ของบริษทั ฯ ซึง่ ระบุไว้ว่ำบริษทั ฯ มุ่ง “ส่งเสริมให้พนักงำนมีภำวะควำมเป็ น
ผูน้ ำในทุกระดับและสร้ำงบรรยำกำศให้เป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรู”้
บริษทั ฯ ได้มกี ำรวำงแผนกำรฝึ กอบรมประจำปี ให้แก่พนักงำนแต่ละแผนกต่ำงๆกันไปตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมและเสริมหลักสูตร
เพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ศักยภำพต่ำงๆ ให้กบั บุคลำกร โดยฝ่ ำยสำนักงำนจะขออนุมตั แิ ผนกำรฝึ กอบรมดังกล่ำวจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำร วิธกี ำรฝึ กอบรมมีทงั้
กำรบรรยำยในชัน้ เรียนและกำรฝึ กปฏิบตั ิ รวมไปถึงมีวธิ กี ำรประเมินผลไว้อย่ำงชัดเจน
ทัง้ นี้ หลักสูตรกำรฝึ กอบรมทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึ้นนัน้ มุ่งเน้นพัฒนำให้บคุ ลำกรปฏิบตั กิ ำรได้ถกู ต้องตำมมำตรฐำนทีบ่ ริษทั กำหนดไว้ และนำไปพัฒนำ
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น อำทิ เช่น หลักสูตรควำมรูพ้ ้นื ฐำน GHP/HACCP/ISO22000:2005 และสุขลักษณะส่วนบุคคล และหลักสูตรกำร
วิเครำะห์จดุ อันตรำยในกระบวนกำรผลิตแป้ งสำลี เป็ นต้น
โดยในปี 2564 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรจัดฝึ กอบรมหลักสูตรต่ำงๆ จำนวน 30 หลักสูตร ซึง่ ครอบคลุมและพัฒนำควำมรูข้ องพนักงำนในทุกๆ
ด้ำนอย่ำงเหมำะสม
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แผนการฝึ กอบรมประจาปี 2564
ฝ่ าย
จานวนพนักงาน
จานวน ชม.อบรม
เฉลี่ยชัว่ โมงอบรม/คน
สานักเลขานุ การ
5
16
2.5
ขายและการตลาด
8
250
40.03
บัญชีและการเงิน
14
90
6.10
สานักงาน
10
302
30.20
โรงงาน
84
1,176
11.96
รวม
121
1,834
12.89
นอกจำกกำรส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนได้เข้ำรับกำรอบรมภำยในองค์กรแล้ว บริษทั ฯ ยังส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมภำยนอก เช่น
หลักสูตรเลขำนุกำรบริษทั หลักสูตรคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล ้อม ในกำรทำงำน หลักสูตรกฎหมำยและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอำหำร หลักสูตรมำตรฐำนทำงบัญชี กรอบกำรพัฒนำจัดซื้อจัดหำยุคใหม่

การจัดอมรมต่างๆ
กำรพัฒนำฮำลำลสู่ตลำดเสรีกำรค้ำสมำคมอำเชี่ยน

กำรอบรม Food Allergen

กำรอบรม GHPs & HACCP

กำรอบรม Food Fraud
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กำรอบรมกำรกำจัดแมลงและสัตว์พำหะในสถำนประกอบกำร

นโยบายการจ้างงาน การดูแล และพัฒนาพนักงาน
ทรัพยากรบุคคล ถือเป็ นทรัพยำกรอันมีคุณค่ำสูงสุด ซึง่ เป็ นปัจจัยทีจ่ ะนำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำเร็จให้กบั องค์กรได้ในระยะยำว บริษทั ฯ ให้
ควำมสำคัญกับพนักงำนทุกระดับในกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู ้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และศักยภำพของพนักงำน ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรม
องค์กร ตลอดจนกำรมีรบั ผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล ้อม และผูม้ สี ่วนได้เสียอย่ำงต่อเนื่อง
ในปี 2564 บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงำนได้รบั กำรฝึ กอบรม ทัง้ ภำยในและภำยนอกบริษทั โดยเชิญวิทยำกรภำยนอก ทีม่ คี วำมรู ้ ควำม
เชี่ยวชำญ มีประสบกำรณ์ให้ควำมรูแ้ ก่ผูพ้ นักงำนทีเ่ ข้ำรับกำรอบรม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมจำกสถำบันภำยนอกด้วย
บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี จิ กรรมต่ำงๆ ภำยในบริษทั ฯ เพือ่ เสริมสร้ำงควำมสำมัคคี เสริมสร้ำงกำลังใจให้กบั พนักงำนเพือ่ เป็ นกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงผูบ้ ริหำรและพนักงำนในทุกระดับชัน้ อำทิ เช่น กิจกรรมรดนำ้ ดำหัวตำมประเพณีสงกรำนต์ กิจกรรมตรวจสุขภำพพนักงำน
กิจกรรมนันทนำกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง กิจกรรมกีฬำสำนสัมพันธ์ กิจกรรมงำนเลี้ยงปี ใหม่ กิจกรรมส่งเสริมให้พนัก งำนทำ
ประโยชน์ให้กบั ชุมชน เป็ นต้น ดังนี้

กิจกรรม TMILL ปันรัก ปันน้ าใจ เพือ่ ผูป้ ่ วยจิตเวช

กิจกรรมครบรอบก่อตัง้ บริษทั 14 ปี
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ส่วนที่ 1
กำรขับเคลือ่ นธุรกิจเพื่อควำมยัง่ ยืน

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและกิจกรรมวัดเด็ก ณ โรงเรียนปุณหังสนาวาส

กิจกรรมทาบุญบริษทั ประจาปี

กิจกรรมครบรอบ 1,500 วันไม่เกิดอุบตั เิ หตุ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กิจกรรม TMILL ปันสุข สูโ้ ควิด
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ส่วนที่ 1
กำรขับเคลือ่ นธุรกิจเพื่อควำมยัง่ ยืน

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี 2564

งานเลี้ยงส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ 2565 ล่องแม่น้ าเจ้าพระยา

การสารวจความพึงพอใจลูกค้า
โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยในทุก 2 ปี จะจัดให้มกี ำรประเมินสำรวจควำมพึงพอใจจำกกำรใช้สนิ ค้ำและบริกำรของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ มีควำม
มุ่งมันในกำรผลิ
่
ตสินค้ำและกำรให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ เพือ่ ให้ลูกค้ำได้รบั ควำมพึงพอใจสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง และในกำรสำรวจควำมพึงพอใจครัง้ ต่อไป
จะมีข้นึ ในปี 2565
ในปี 2564 เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ทีแ่ พร่ระบำดอย่ำงรุนแรง ทำงบริษทั ฯ จึงมีมำตรำกำรในกำรควบคุมไม่
ว่ำจะเป็ นทำงฝ่ ำยบริษทั ลูกค้ำ และบริษทั เรำ โดยกำรจำกัดกำรเข้ำสถำนทีข่ องบริษทั ฯ เพือ่ ป้ องกันกำรระบำดในพื้นที่ จึงมีบ ริษทั ทีเ่ ข้ำมำเยีย่ มชมกิจกำร
เพียง 1 บริษทั ได้แก่ บริษทั จำกัด และบริษทั ยังมีกำรรับกำรตรวจประเมิณจำกลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องในทุกๆเดือน ซึง่ ผลกำรรับตรวจประเมิณอยู่ได้
เกณฑ์ “ดีเลิศ”
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ส่วนที่ 1
วิเครำะห์งบและคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร

วิเคราะห์งบและคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
งบกาไรขาดทุน
หน่ วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
ปี 2562

รายการ

ปี 2563

ปี 2564

เปลี่ยน
แปลง
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

1,476.4

99.4

1,464.8

99.5

1,483.2

99.3

1.3

รายได้อน่ื

1.8

0.1

4.2

0.3

2.4

0.2

(41.7)

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

7.5

0.5

3.2

0.2

0.0

0.0

(100.0)

0.0

7.5

0.5

รายได้
รายได้จากการขาย

กาไรจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รวมรายได้

0.0
1,485.8

100.0

1,472.2

100.0

1,493.1

100.0

1.1

1,229.1

82.7

1,202.6

81.7

1,199.3

80.3

(0.3)

0.7

0.0

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงาน
ต้นทุนขาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากสัญญาอนุ พนั ธ์

0.0

4.8

0.3

0.0

0.0

(100.0)

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

32.5

2.2

33.7

2.3

39.3

2.6

16.8

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

90.1

6.1

88.2

6.0

102.6

6.9

16.3

รวมค่าใช้จา่ ย

1,351.7

91.0

1,329.3

90.3

1,342.0

89.9

1.0

กาไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล

134.1

9.0

142.9

9.7

151.1

10.1

5.7

7.1

0.5

10.1

0.7

9.4

0.6

(6.2)

กาไรก่อนภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล

127.0

8.5

132.8

9.0

141.7

9.5

6.7

ภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล

25.7

1.7

27.3

1.9

29.0

1.9

6.1

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

101.3

6.8

105.5

7.2

112.7

7.5

6.8

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 1

0.2541

0.2647

0.2826

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย (หน่ วย : พันหุน้ )2

398.7

398.7

398.7

ต้นทุนทางการเงิน

6.8
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ส่วนที่ 1
วิเครำะห์งบและคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร

งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่ วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

เปลี่ยน
แปลง
ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

70.7

5.3

71.7

5.2

82.5

4.5

15.0

ลูกหนี้ การค้า(สุทธิ)

189.3

14.1

190.3

13.8

200.3

11.0

5.3

ลูกหนี้ อืน่

1.0

0.1

1.0

0.1

0.8

0.0

(20.8)

เงินให้กยู ้ มื ระยะสัน้ - บริษทั ใหญ่

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกาหนดภายในหนึ่ ง
ปี
เงินชดเชยจากบริษทั ประกันภัยค้างรับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

436.5

32.6

300.9

21.8

752.7

41.3

150.2

-

0.4

0.0

2.7

0.1

516.0

31/12/2562

รายการ

31/12/2563

31/12/2564

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์สญั ญาอนุ พนั ธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

0.6

0.0

0.6

0.0

1.1

0.1

77.8

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

698.3

52.1

565.0

40.9

1,040.1

57.0

84.1

-

-

-

-

-

-

637.2

47.6

597.2

43.2

572.7

31.4

(4.1)

-

215.1

15.6

209.1

11.5

(2.8)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี

1.6

0.1

3.1

0.2

2.2

0.1

(29.1)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

2.3

0.2

2.5

0.2

0.2

0.0

(91.2)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

641.0
1,339.2

47.9
100.0

817.8
1,382.8

59.1
100.0

784.2
1,824.3

43.0
100.0

(4.1)
31.9
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ส่วนที่ 1
วิเครำะห์งบและคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
หน่ วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

เปลี่ยน
แปลง
ร้อยละ

251.5

18.8

32.0

2.3

427.6

23.4

1236.3

-

-

-

-

-

-

0.0

-

0.0

-

0.0

-

เจ้าหนี้ อืน่
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถงึ กาหนดชาระภายใน
หนึ่ งปี
หนี้ สินสัญญาอนุ พนั ธ์

9.0

0.7

13.1

0.9

29.7

1.6

126.9

-

4.8

0.3

5.7

0.3

18.1

-

5.2

0.4

0.0

0.0

(100.0)

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

26.8

2.0

29.3

2.1

36.3

2.0

24.0

ภาษี เงินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย

13.2

1.0

10.5

0.8

8.2

0.4

(22.4)

หนี้ สินหมุนเวียนอืน่

14.0

1.0

19.3

1.4

17.8

1.0

(7.9)

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

314.4

23.5

114.2

8.3

525.2

28.8

359.7

-

-

-

-

-

-

-

238.8

17.3

235.7

12.9

(1.3)
22.5

รายการ

31/12/2562

31/12/2563

31/12/2564

หนี้ สิน
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน(ถึงกาหนด 1 ปี )
เจ้าหนี้ การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2.6

0.2

3.0

0.2

3.7

0.2

ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย

25.2

1.9

0.0

-

0.0

-

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

27.8

2.1

241.8

17.5

239.3

13.1

(1.0)

รวมหนี้ สิน

342.2

25.5

356.0

25.7

764.5

41.9

114.8
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ส่วนที่ 1
วิเครำะห์งบและคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
หน่ วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

เปลี่ยน
แปลง
ร้อยละ

398.7

29.8

398.7

28.8

398.7

21.9

0.0

338.0

25.2

338.0

24.4

338.0

18.5

0.0

จัดสรรแล้วสารองตามกฏหมาย

39.9

3.0

39.9

2.9

39.9

2.2

0.0

ยังไม่ได้จดั สรร

220.5

16.5

250.2

18.1

283.2

15.5

13.2

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

997.1

74.5

1,026.8

74.3

1,059.8

58.1

3.2

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุน้

1,339.2

100.0

1,382.8

100.0

1,824.3

100.0

31.9

รายการ

31/12/2562

31/12/2563

31/12/2564

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
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ส่วนที่ 1
วิเครำะห์งบและคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร

งบกระแสเงินสด
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับปรุง
หนี้ สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสือ่ มราคา-สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ ายอุปกรณ์
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
(กาไร)ขาดทุนจากปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุ พนั ธ์
รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อืน่
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์สญั ญาอนุ พนั ธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อืน่
หนี้ สินสัญญาอนุ พนั ธ์
หนี้ สินหมุนเวียนอืน่
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอืน่
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน

ปี 2562
จานวน

งบตรวจสอบ
ปี 2563
จานวน

ปี 2564
จานวน

127.0

132.8

141.7

(0.4)
0.0
48.7

6.7

(0.0)
0.0
48.4
9.7
0.4
(0.0)
4.8
0.0
0.4
0.0
(0.1)
7.6
2.1

0.4
0.6
48.1
10.1
(1.3)
0.0
(2.7)
0.0
0.7
0.0
(0.1)
7.6
1.4

182.6

206.0

206.5

(10.9)
208.7

(1.0)
135.7

0.1
(0.2)

0.0
0.1

(10.2)
(452.4)
0.4
(0.5)
0.0

(82.2)
0.4
0.0
0.0
2.9
301.5
0.1
(26.3)
275.3

9.8
(0.0)
0.7
0.0
0.0
351.3
0.1
(31.5)
319.9

19.7
(5.2)
0.9
0.0
0.0
(240.8)
0.1
(30.5)
(271.2)

0.0
(0.0)
0.0
0.7
0.0
(0.1)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
หน่ วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

จานวน

จานวน

จานวน

(12.3)

(8.1)

(20.2)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซี่งรวมเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์

0.0

0.0

0.0

เงินสดรับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ถาวร

0.0

0.8

1.4

เงินมัดจาค่าเครื่องจักร

0.0

0.0

0.0

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สนิ เพิ่มขึ้น

0.0

(2.2)

0.0

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

0.0

0.0

0.0

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(12.3)

(9.5)

(18.8)

(172.2)

(219.5)

395.6

เงินสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่า

0.0

(12.1)

(13.9)

จ่ายดอกเบี้ย

(6.9)

(2.1)

(1.3)

เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะยาว

0.0

0.0

0.0

รับเงินเพิ่มทุน

0.0

0.0

0.0

จ่ายค่าใช้จา่ ยในการเพิ่มทุน

0.0

0.0

0.0

จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว

0.0

0.0

0.0

จ่ายเงินปันผล

(91.7)

(75.7)

(79.7)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(270.8)

(309.4)

300.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(7.7)

1.0

10.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

78.5

70.7

71.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

70.7

71.7

82.5

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

กระแสเเงินสดจากการจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
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อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ

ปี 2562

งบตรวจสอบ
ปี 2563

ปี 2564

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

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

1.98
0.54
NA
7.49
48.06
2.28
158.12
56.12
6.41
199.77

%
%
%
%
%
%

16.75
8.45
0.12
220.70
6.82
10.21

17.90
9.58
0.29
228.05
7.17
10.43

19.14
9.56
0.16
NA
7.55
10.80

%
%
เท่า

6.93
22.87
1.02

7.75
24.93
1.08

7.03
27.49
0.93

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.34
43.15
1.00
90.53

0.35
35.46
1.05
71.78

0.72
NA
0.92
70.76

บาท
บาท

2.50
0.2541

2.58
0.2647

2.66
0.2826

หน่ วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า
ระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาการชาระหนี้
Cash Cycle

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตรากาไรอืน่
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท)
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีต่อหุน้
กาไรสุทธิต่อหุน้ *
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วิเคราะห์การดาเนิ นงานและฐานะการเงิน
ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ในปี 2564 สามารถสรุปได้ดงั นี้

รายได้
สำหรับปี 2564 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยอยู่ท่ี 1,483.2 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.3 จำกปี ก่อนซึง่ อยู่ท่ี 1,464.8 ล้ำนบำท โดยทีร่ ำยได้
จำกกำรจำหน่ำยแป้ งสำลีลดลง 0.6% ส่วนรำยได้จำกกำรจำหน่ำยรำข้ำวสำลีเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.9 ทัง้ นี้ ถึงแม้ปริมำณกำรจำหน่ำยแป้ งสำลีและรำข้ำวสำลี
ลดลงร้อยละ 4.1 และ 5.0 แต่รำคำจำหน่ำยแป้ งสำลีและรำข้ำวสำลีเฉลีย่ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.4 และ 19.0

ต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
สำหรับปี 2564 อัตรำต้นทุนขำย ลดลงและอัตรำกำไรขัน้ ต้นสูงขึ้น 1.2% เมือ่ เทียบกับปี ก่อน เป็ นผลมำจำกต้นทุนเฉลีย่ ของข้ำวสำลีทใ่ี ช้ในปี
2564 นี้สูงขึ้นในสัดส่วนทีน่ อ้ ยกว่ำรำคำจำหน่ำยรำทีป่ รับเพิม่ ขึ้น
ในปี 2564 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 39.3 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 2.6 ของรำยได้จำกกำรขำย เพิม่ ขึ้นจำกสัดส่วนของปี ก่อนซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.3
บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 102.6 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลักๆ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
พนักงำน ค่ำเสือ่ มรำคำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเช่ำทีด่ นิ ค่ำเช่ำโกดัง และค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทัวไป
่ โดยหำกคิดเป็ นสัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของ
บริษทั ฯ ต่อรำยได้จำกกำรขำยจะพบว่ำอยู่ทร่ี อ้ ยละ 6.9 เพิม่ ขึ้นจำกสัดส่วนปี ก่อน ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 6.0

กาไร
ในปี 2564 อัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 19.1 มำกกว่ำอัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำซึง่
อยู่ทร่ี อ้ ยละ 17.9 เป็ นผลมำจำกต้นทุนเฉลีย่ ของข้ำวสำลีทใ่ี ช้ในปี 2564 นี้สูงขึ้นในสัดส่วนทีน่ อ้ ยกว่ำรำคำจำหน่ำยรำทีป่ รับเพิม่ ขึ้น
บริษทั ฯ มีผลกำไรสุทธิ 112.70 ล้ำนบำท ในปี 2564 เมือ่ เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีผลกำไรสุทธิเพิม่ ขึ้น 7.2 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 6.8 เนื่องจำกในปี 2564 รำคำตลำดข้ำวสำลีปรับสูงขึ้นมำกทีส่ ุดในรอบกว่ำสิบปี จึงทำให้มกี ำรปรับรำคำจำหน่ำยแป้ งสำลีข้นึ และรำคำรำปรับ
สูงขึ้นจำกปัญหำผลผลิตของสินค้ำเกษตรในกลุม่ อำหำรสัตว์ทล่ี ดลงทำให้มคี วำมต้องกำรรำมำกขึ้น
โดยปี 2564 นี้ เป็ นปี ทบ่ี ริษทั ฯ มีผลประกอบกำรกำไรสูงสุดตัง้ แต่ดำเนินกำรมำ 14 ปี ถึงแม้ว่ำจะต้องประสบกับปัญหำรำคำข้ำวสำลีทส่ี ูง
ทีส่ ุดในรอบ 14 ปี

สินทรัพย์
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 เท่ำกับ 1,824.3 ล้ำนบำท ซึง่ มำกกว่ำ ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 441.5 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนที่
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 31.90 โดยทีห่ ลักๆ มำจำกสินค้ำคงเหลือ คือวัตดุดบิ ข้ำวสำลีทม่ี ปี ริมำณเพิม่ ขึ้น และรำคำเฉลีย่ สูงขึ้น

ลูกหนี้ การค้า
ณ สิ้นปี 2564 บริษทั ฯ มีลูกหนี้กำรค้ำสุทธิเท่ำกับ 200.3 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5.3 จำก ณ สิ้นปี 2563 ซึง่ อยู่ท่ี 190.3 ล้ำนบำท โดย
ลูกหนี้กำรค้ำทัง้ หมดของบริษทั ฯ เป็ นลูกหนี้กำรค้ำของกิจกำรทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกัน
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บริษทั ฯ มีกำรประเมินค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญโดยกำรวิเครำะห์ประวัตกิ ำรชำระหนี้ และคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรรับชำระหนี้ในอนำคตของ
ลูกหนี้แต่ละรำยทีค่ ำดว่ำจะไม่ได้รบั ชำระ สำหรับปี 2564 บริษทั ฯ มีหนี้สูญได้รบั คืนเป็ นจำนวนเงิน 0.6 ล้ำนบำท

สินค้าคงเหลือ
ณ สิ้นปี 2564 บริษทั ฯ มีสนิ ค้ำคงเหลือเท่ำกับ 752.7 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้นจำกสินค้ำคงเหลือ ณ สิ้นปี 2563 ซึง่ อยู่ท่ี 300.9 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 150.20 และหำกคิดเป็ นสัดส่วนของสินค้ำคงเหลือเทียบกับสินทรัพย์รวมจะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 41.3 ณ สิ้นปี 2564 เพิม่ ขึ้นจำกร้อยละ 21.8 ณ สิ้นปี
2563 โดย ณ สิ้นปี 2564 สินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่ คือ วัตถุดบิ ในสต็อกและวัตถุดบิ ระหว่ำงทำง ซึง่ กำรเพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนี้ เนื่องมำจำกปริมำณ
วัตถุดบิ ทีม่ ำกขึ้นและรำคำวัตถุดบิ ณ สิ้นปี 2564 มีกำรปรับตัวสูงขึ้นมำกกว่ำ ณ สิ้นปี 2563

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
อำคำรสำนักงำน โรงงำน โกดัง และไซโลเฟส 1 ของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ เช่ำอำยุสญั ญำ 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหำคม 2553 ถึงวันที่
31 กรกฎำคม 2583 ส่วนไซโลเฟส 2 ของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่บนพื้นทีเ่ ช่ำโกดัง 30 อำยุสญั ญำ 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนำคม
2587 ซึง่ บริษทั ฯ เช่ำพื้นทีท่ งั้ 2 แห่งจำก บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) (“TSTE”)
ณ สิ้นปี 2564 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ถำวรเป็ นจำนวน 572.7 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทัง้ หมดของบริษทั ฯ อยู่ทร่ี อ้ ยละ
31.40 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ อำคำรโรงงำนและส่วนปรับปรุงอำคำร ระบบสำธำรณูปโภค เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
สำนักงำน และยำนพำหนะ

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดาเนิ นงาน
ในปี 2564 บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 7.03 ลดลงจำกปี 2563 และมีอตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร อยู่ท่ี
ร้อยละ 27.49 ซึง่ สูงขึ้นจำกปี 2563 ในปี 2563-2564 บริษทั ฯ มีอตั รำหมุนของสินทรัพย์เท่ำกับ 1.08 และ 0.93 เท่ำ ตำมลำดับ

สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนบริษทั ฯ
กระแสเงินสด
ในปี 2564 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงำนเท่ำกับ 271.2 ล้ำนบำท โดยมีรำยกำรหลักคือกำไรก่อนภำษีเงินได้นิตบิ คุ คล
จำนวน 112.7 ล้ำนบำท ซึง่ เมือ่ ปรับปรุงด้วยรำยกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำและดอกเบี้ยจ่ำยแล้วได้กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดำเนินงำนที่ 206.5 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ยงั มีกำรเพิม่ ขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ 10.2 ล้ำนบำท มีกำรเพิม่ ขึ้นของสินค้ำคงเหลือจำนวน 452.4
ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึ้นของเจ้ำหนี้กำรค้ำจำนวน 19.7 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ และเจ้ำหนี้ค่ำพัสดุในประเทศ โดยรำยกำรเจ้ำหนี้
กำรค้ำต่ำงประเทศของบริษทั ฯ จะเกิดขึ้นระหว่ำงทีผ่ ูจ้ ำหน่ำยวัตถุดบิ ให้บริษทั ฯ ได้นำวัตถุดบิ ขึ้นเรือแล้วแต่ใบขนสินค้ำ (Bill of Lading) ยังมำไม่ถงึ บริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจ่ำยไปในกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ 18.8 ล้ำนบำท โดยเป็ นเงินจ่ำยซื้อสินทรัพย์ถำวร20.2 ล้ำนบำท บริษทั ฯ มีกระแสเงินสด
จ่ำยได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินเท่ำกับ 300.7 ล้ำนบำท โดยเป็ นกำรกูย้ มื เงินระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพือ่ ชำระค่ำข้ำวสำลีซง่ึ เป็ นวัตถุดบิ หลักในกำรผลิต
จำนวน 395.6 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยเงินปันผลจำนวน 79.7 ล้ำนบำท
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
กำรลดลงของอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2564 จำกปี 2563 มีสำเหตุมำจำกกำรเพิม่ ขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนที่นอ้ ยกว่ำหนี้สนิ
หมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2564 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 84 จำก ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึ้นของสินค้ำคงเหลือ ส่วน
หนี้สนิ หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2564 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 360 จำก ณ สิ้นปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรเพิม่ ขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน

หนี้ สิน
ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมเป็ นจำนวนเท่ำกับ 764.5 ล้ำนบำท และ 356.0 ล้ำนบำทตำมลำดับ กำรเพิม่ ขึ้นของหนี้สนิ
รวมในปี 2564 นัน้ มีปจั จัยมำจำกกำรเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพือ่ จ่ำยค่ำข้ำวสำลีซง่ึ เป็ นวัตถุดบิ หลัก 427.6 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ มีหนี้สนิ
ทีม่ ภี ำระดอกเบี้ยเท่ำกับ 427.6 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เท่ำกับ 0.4 เท่ำ เพิม่ ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2563 ซึง่ เท่ำกับ
0.03 เท่ำ ในขณะทีเ่ งินทุนจำกผูถ้ อื หุน้ มีจำนวนเท่ำกับ 1,059.8 ล้ำนบำท และ 1,026.8 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 ตำมลำดับ

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ สิ้นปี 2564 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเท่ำกับ 1,059.8 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้น 33.0 ล้ำนบำทจำกสิ้นปี 2563 โดยเป็ นผลมำจำกกำไร
เบ็ดเสร็จรวม 112.7 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปันผล 79.7 ล้ำนบำท

โครงสร้างเงินทุน
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 มีค่ำเท่ำกับ 0.72 เท่ำ และ 0.35 เท่ำตำมลำดับ โดยกำรเพิม่ ขึ้นของ
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิ้นปี 2564 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ทำให้หนี้สนิ รวม
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 114.8 ในขณะทีส่ ่วนของผูถ้ อื หุน้ เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.2 เมือ่ เทียบกับ ณ สิ้นปี 2563
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ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอืน่
: บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
: ผลิตและจำหน่ำยแป้ งสำลี
: 90/9 หมู่ท่ี 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
เลขทะเบียนบริษทั
: 0107553000131
โทรศัพท์
: 02-017-9999
โทรสาร
: 02-017-9999 ต่อ 111 หรือ 222
E-mail Address
: info@tmill.co.th
Website
: www.tmill.co.th
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
: 399,000,000 บำท (สำมร้อยเก้ำสิบเก้ำล้ำนบำท)
ประกอบด้วยหุน้ สำมัญ 399,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
เรียกชำระแล ้วจำนวน 398,664,061 หุน้ เป็ นจำนวนเงิน 398,664,061 บำท
(สำมร้อยเก้ำสิบแปดล้ำนหกแสนหกหมืน่ สีพ่ นั หกสิบเอ็ดบำทถ้วน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
: บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
ที่ตง้ั สานักงานและคลังสินค้า

เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้ำงสถำนทูตจีน)
ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040
โทรศัพท์ : 02-009-9381
โทรสำร : 02-009-9476
TSD Call center : 02-009-9000
E-mail : TSDCallCenter@set.or
Website: http://www.tsd.co.th
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู ้

: ไม่มี

ผูส้ อบบัญชี

: บริษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดย
นำยอำพล จำนงวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 4663 หรือ
นำยนริศ เสำวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 5369
191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ยูนิต 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-231-3980-7
โทรสำร 02-231-3988
E-mail : audit3@amc-mri.com
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ผูต้ รวจสอบภายใน

: บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด
นำงสำวฤทัยชนก สุภำพงษ์
178 อำคำรธรรมนิติ ชัน้ 5 ซอยเพิม่ ทรัพย์ (ประชำชืน่ 20)
ถนนประชำชืน่ แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่ กรุงเทพมหำนคร 10800
โทรศัพท์ : 02-596-0500 ต่อ 520, 521
E-mail : Center@dir.co.th

ที่ปรึกษาทางการเงิน

: ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผูจ้ ดั การภายใต้สญั ญาการจัดการ

: ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพำททำงกฎหมำยซึง่ อำจมีผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ทีม่ จี ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพำททำงกฎหมำยใดทีม่ ผี ลกระทบในเชิงลบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
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ส่วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) มุ่งมันต่
่ อกำรดำเนินธุรกิจให้มคี วำมเจริญเติบโตอย่ำงมันคงและยั
่
งยื
่ น ด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้แก่ผูถ้ อื
หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภำคส่วน คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ติ ำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มรี ะบบ
ธรรมำภิบำลทีด่ ี โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณ จริยธรรมทำงธุรกิจ สำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนักงำน เพือ่ ให้ทกุ คนนำไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภำคส่วน ซึ่งได้มปี ระกำศและสือ่ สำรให้พนักงำนได้รบั ทรำบ รวมทัง้ เผยแพร่
ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ (www.tmill.co.th) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พนักงำนของบริษทั ฯ ตลอดจนผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันด้วยกำรยึดมันต่
่ อควำมโปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ มีกำรปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับหลัก
กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยต่ำง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีควำมเชื่อมันว่
่ ำ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี จะเป็ นปัจจัยสำคัญทีส่ ่งผลให้บริษทั ฯ ก้ำวสู่กำรเป็ นบริษทั ชัน้ นำที่
มีควำมเจริญเติบโตอย่ำงมันคงและยั
่
งยื
่ น ทัง้ นี้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้มกี ำรพิจำรณำทบทวนปรับปรุงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร เพือ่ ให้นโยบำย
ดังกล่ำวมีควำมสมบูรณ์ มีควำมทันสมัยสอดคล ้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และเป็ นปัจจุบนั โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ แบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนบริษทั ฯ ด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ
โดยคำนึงถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และรักษำไว้ซง่ึ ผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสำคัญ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีสทิ ธิขนั้ พื้นฐำนต่ำงๆ
ดังต่อไปนี้
- สิทธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหุน้
- สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
- สิทธิในกำรมอบฉันทะให้ผูอ้ น่ื เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สิทธิในกำรเสนอเพิม่ วำระกำรประชุม
- สิทธิในกำรรับเงินปันผล
- สิทธิในกำรเสนอรำยชื่อบุคคลเป็ นกรรมกำร
- สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
- สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ และกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี
- สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนวำระต่ำง ๆ ของบริษทั ฯ
- สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และกำรส่งคำถำมล่วงหน้ำ
- สิทธิในกำรได้รบั ข้อมูลข่ำวสำร และสำรสนเทศของบริษทั ฯ อย่ำงเพียงพอและทันเวลำ
- กำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในกำรใช้สทิ ธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่ำงเต็มที่
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ผูถ้ อื หุน้ จะต้องได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงจะต้องได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอสำหรับกำรตัดสินใจ
ลงคะแนน ซึง่ รำยละเอียดของแต่ละวำระกำรประชุมจะต้องจัดส่งให้ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้ก่อนวันประชุม และ/หรือ ในระหว่ำงกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต้องตระหนักและให้ควำมสำคัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้
และต้องหลีกเลีย่ งกำรกระทำทีล่ ะเมิดสิทธิเหล่ำนัน้
การประชุมผูถ้ อื หุน้
- บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นประจำทุกปี เรียกว่ำ ภำยใน ”กำรประชุมสำมัญ“ ภำยใน 4 เดือน นับจำกวันสิ้นสุดรอบปี บญั ชีของ
บริษทั ฯ โดยกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ครำวอืน่ นอกเหนือจำกนี้จะจัดขึ้นเมือ่ มีควำมจำเป็ นตำมแต่ละกรณี โดยกำรประชุมนี้เรียกว่ำ ”กำรประชุมวิสำมัญ“
- บริษทั ฯ สนับสนุนผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถำบันให้เข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
- ผูถ้ อื หุน้ จะต้องได้รบั ข้อมูลทีพ่ ยี งพอและครบถ้วน สำหรับกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม และสำมำรถเข้ำดูขอ้ มูลดังกล่ำวได้
ทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้ำ
- บริษทั ฯ ได้มอบหมำยให้บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ จำกัด เป็ นนำยทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญ (ประเทศไทย)
อย่ำงน้อย) ประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ภำยในเวลำทีก่ ฎหมำยกำหนด 14 วัน
ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงได้มกี ำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรำยละเอียดอย่ำงครบถ้วน ทัง้ ข้อมูลวัน เวลำ
สถำนทีแ่ ละวำระกำรประชุม พร้อมทัง้ ระบุวตั ถุประสงค์ เหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในแต่ละวำระทีเ่ สนออย่ำงชัดเจน
ทัง้ นี้เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทรำบถึงเรื่องทีจ่ ะมีกำรพิจำรณำในทีป่ ระชุม และเพือ่ เป็ นปัจจัยพิจำรณำในกำรตัดสินใจเข้ำร่วมประชุม พร้อมทัง้ ให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม โดยบริษทั ฯ หลักเลีย่ งกำรเพิม่ วำระอืน่ ๆ ทีจ่ ะต้องมีกำรลงมติในที่ประชุมทีไ่ ม่ได้
กำหนดไว้ลว่ งหน้ำก่อนกำรประชุมผู ้ถือหุน้ ซึง่ ถือว่ำไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้มำเข้ำร่วมประชุม
- บริษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวำระกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และเสนอชื่อกรรมกำร โดยประกำศแจ้งให้ทรำบผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรรับเรื่องทีเ่ สนอมำนัน้ ไว้อย่ำงละเอียดชัดเจน โดยผูถ้ อื
หุน้ สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำได้โดยตรงผ่ำนทำงเว็ปไซด์ของบริษทั โดยในปี 2564 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เสนอวำระกำรประชุม
และเสนอชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมทีจ่ ะได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร รวมถึงไม่มกี ำรส่งคำถำมเกี่ยวกับกำรประชุมล่วงหน้ำ
- หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ระบุรำยละเอียดในวำระกำรประชุมต่ำงๆ ไว้อย่ำงครบถ้วน พร้อมทัง้ ระบุวตั ถุประสงค์ เหตุผล และ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในแต่ละวำระทีเ่ สนออย่ำงชัดเจน
- ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี บริษทั ฯ นำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่ำเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมกำร เป็ นต้น
ให้ผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุมตั เิ ป็ นประจำทุกปี
- บริษทั ฯ พิจำรณำช่วงเวลำทีเ่ หมำะสมในกำรกำหนดวัน เวลำทีจ่ ะประชุม นอกจำกปัจจัยตำมข้อกำหนดของกฎหมำยแล ้ว ทัง้ นี้ประธำนใน
ทีป่ ระชุมได้จดั สรรเวลำให้เหมำะสมและส่งเสริมให้ผูถ้ อื หุน้ มีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้ คำถำมต่อทีป่ ระชุมในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ฯ
- บริษทั ฯ จะเตรียมกำรต่ำงๆสำหรับกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในกำรมำร่วมประชุม เช่น กำรลงทะเบียน
และนับคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode เพือ่ ควำมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง และในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ ไม่สำมำรถมำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สทิ ธิ
มอบฉันทะและกำหนดทิศทำงกำรออกเสียงได้ โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดรำยชื่อกรรมกำรอิสระทีผ่ ูถ้ อื หุน้ สำมำรถมอบอำนำจให้ได้ เป็ นต้น ทัง้ นี้เพือ่ เป็ น
กำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุน้
- บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรลงมติวำระเพือ่ พิจำรณำเป็ นรำยวำระ และลงมติเป็ นแต่ละรำยกำรในกรณีทว่ี ำระนัน้ มีหลำยรำยกำร และได้จดั ทำ
บัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ ใช้ในกำรลงมติทป่ี ระชุมทุกครัง้
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- กำรประชุมจะต้องดำเนินตำมลำดับขัน้ ตอนทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในวำระกำรเลือกตัง้ กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ กรรมกำรได้ทลี ะคน ในระหว่ำงกำรประชุมต้องมีกำรเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น โดยกรรมกำรทีเ่ กี่ยวข้องตอบข้อ
ี่ี มอย่ำงชัดเจนภำยหลังกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม
ซักถำมอย่ำงเพียงพอ อีกทัง้ ต้องมีกำรสรุปมติทประชุ
- กำรนับคะแนนเสียงมีควำมชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษทั ฯ กำหนดให้มบี คุ คลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นผูส้ งั เกตกำรณ์ตรวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ และเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทรำบ พร้อมบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
บริษทั ฯ จัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมรำยละเอียดสำคัญในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
- บันทึกกำรชี้แจงขัน้ ตอนกำรลงคะแนน โดยแจ้งวิธกี ำรลงคะแนนและนับคะแนน โดยใช้บตั รลงคะแนน รวมถึงวิธกี ำรแสดงผลคะแนนให้ผู ้
ถือหุน้ รับทรำบก่อนเริ่มกำรประชุม
- บันทึกประเด็นคำถำมคำตอบทีเ่ ปิ ดโอกำสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถำม หรือเสนอควำมคิดเห็นในวำระต่ำงๆ ในทีป่ ระชุม เพือ่ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ อื หุน้ ที่
ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม ได้รบั ทรำบ
- บันทึกมติทป่ี ระชุมไว้อย่ำงชัดเจน พร้อมทัง้ บันทึกจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน ทัง้ ทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงในทุกๆ วำระทีต่ อ้ งมีกำรลงคะแนนเสียง
- บันทึกรำยชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมกำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรทีล่ ำประชุม เพือ่ ให้สำมำรถตรวจสอบถึงกำรมีส่วนร่วมของ
กรรมกำรในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้เผยแพร่มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภำยในวันทำกำรถัดไป และ
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ฉบับสมบูรณ์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั www.tmill.co.th ภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวได้โดยไม่ตอ้ งรอถึงกำรประชุมครัง้ ต่อไป
บริษทั ฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรทุกคนมีหน้ำทีเ่ ข้ำร่วมในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ โดยผูถ้ อื หุน้ สำมำรถซักถำมประธำนคณะกรรมกำรชุด
ย่อยต่ำงๆ และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องได้
โดยในปี 2564 บริษทั ได้จดั ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 29 เมษำยน 2564 เวลำ 09:00 – 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 บริษทั ที เอส
ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
และได้รบั ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 ทีร่ ะดับ 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง 4 ปี ต่อกัน จำก
โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ (Annual General Meeting : AGM) ของสมำคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถรับชมเทป
กำรบันทึกวีดโี อผ่ำนทำงเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ www.tmill.co.th
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หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏบัตติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำย ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ รำยย่อย ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ผูถ้ อื หุน้
ชำวต่ำงชำติ รวมทัง้ นักลงทุนสถำบันอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม โดยผู ้ถือหุน้ ส่วนน้อยจะได้ร บั กำรคุม้ ครองสิทธิจำกกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรเอำเปรียบไม่
ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี ำนำจควบคุม จึงมีแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรคุม้ ครองป้ องกันกำรละเมิดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
- ก่อนจัดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุนและเอกสำรประกอบกำรประชุ
้
ม พร้อมวำระล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ พร้อมมีระเบียบวำระและควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั ต่อตลำดหลักทรัพย์ โดยผูถ้ อื หุน้ ทัง้
ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศทุกคนจะได้รบั เอกสำรอย่ำงครบถ้วน ภำยในระยะเวลำทีก่ ฎหมำยกำหนด (ไม่ต่ำกว่ำ 7 วัน)
- บริษทั ฯ ได้ประกำศกำหนดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และวำระกำรประชุม พร้อมทัง้ เอกสำรประกอบทัง้ หมดฉบับภำษำไทยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั
ล่วงหน้ำภำยใน 30 วัน และฉบับภำษำอังกฤษล่วงหน้ำภำยใน 7 วัน ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้ใช้เว็บไซต์เป็ นหนึ่งในช่องทำงในกำรแจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทรำบถึง
รำยละเอียดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้ำให้ทวถึ
ั ่ งมำกทีส่ ุด ก่อนส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเป็ นทำงกำรในลำดับต่อไป
- บริษทั ฯ อำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ มำ
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษทั ได้เสนอชื่อกรรมกำรอิสระ 3 คน เพือ่ เป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ได้จดั ส่งหนังสือ
มอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมในวันทีก่ ำหนดยังคงสิทธิในฐำนะผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเท่ำ
เทียมกัน
- หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ฯ จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้ระบุถงึ รำยละเอียดเอกสำร และหลักฐำนทีใ่ ช้ในกำรมอบฉันทะไว้อย่ำง
ชัดเจน พร้อมทัง้ แนะนำขัน้ ตอนทีส่ ะดวกในกำรมอบฉันทะ เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถจัดเตรียมได้อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปัญหำในกำรเข้ำร่วม
ประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ
- ข้อกำหนดในกำรมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองนัน้ บริษทั ฯ มิได้กำหนดกฎเกณฑ์หรือเงือ่ นไขใดที่
ก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกต่อกำรมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้ำร่วมประชุมแทนแต่อย่ำงใด มีเพียงกำหนดให้รบั รองเอกสำรโดยตัวผูม้ อบฉันทะและตัวผูร้ บั
มอบฉันทะเท่ำนัน้ เพือ่ เป็ นกำรยืนยันว่ำได้มกี ำรใช้สทิ ธิและมอบสิทธิในกำรเข้ำประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ทพ่ี งึ ปฏิบ ตั ิ
- บริษทั ฯ มีกระบวนกำรและช่องทำงให้ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนบริษทั ฯ โดยเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมเพือ่ เข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั ฯ ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
โดยบริษทั ฯ ได้ประกำศแจ้งรำยละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำไว้อย่ำงละเอียดชัดเจนให้ผูถ้ อื หุน้ ทรำบผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 วันทัง้ นี้เพือ่ เป็ นกำรสร้ำงควำมมันใจให้
่ กบั ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในกำรใช้สทิ ธิเสนอเรื่องทีเ่ กี่ยวกับกำร
เปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ และสิทธิในกำรเลือกตัง้ กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระมำดูแลผลประโยชน์แทนตนได้
- บริษทั ฯ ดำเนินกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ตำมลำดับของระเบียบวำระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิม่ วำระกำรประชุมโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผูถ้ อื หุน้ ทรำบล่วงหน้ำ เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ ได้มโี อกำสศึกษำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน
- ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ให้สทิ ธิแก่ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยในกำรออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง ทัง้ นี้เพือ่ ควำมเท่ำเทียม
กันของผูถ้ อื หุน้
- บริษทั ฯ กำหนดแนวทำงกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ถือเป็ น
นโยบำยสำคัญทีจ่ ะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ใช้โอกำสจำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนบริษทั แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้
ในรำยงำนประจำปี นำแจกและเผยแพร่ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนบริษทั ทุกคนได้รบั ทรำบและปฏิบตั ติ ำม
- กรรมกำรและผูบ้ ริหำรบริษทั ฯ มีแนวทำงปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ซึง่ ถือ
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ รำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ทีม่ กี ำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำรหลังจำกวันทีซ่ ้อื
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ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจำกนี้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรยังได้รบั ทรำบหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบตำมทีก่ ำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษตำม
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
- บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพ โดยกำหนดแนวทำงกำรควบคุมภำยในเพือ่ ป้ องกันและลดควำม
เสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึ้น โดยบริษทั ได้กำหนดห้ำมผูบ้ ริหำรทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในกระทำกำรใดๆ ซึง่ เป็ นกำรขัดต่อมำตรำ 241 ของพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง สืบเนื่องจำกแนวทำงในกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ ในทุกปี ท่ี
ผ่ำนมำ บริษทั ไม่เคยเกิดกรณีทก่ี รรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ใช้ขอ้ มูลภำยในเพือ่ หำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ น่ื ในทำงมิชอบแต่อย่ำงใด
- คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรทีม่ สี ่วนได้เสียในวำระใด งดเว้นกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน้ ๆ
- ห้ำมบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ภำยใน 2 สัปดำห์ก่อนมีกำรเปิ ดเผลงบกำรเงินไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี และ
ภำยใน 24 ชัว่ โมง หลังกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินดังกล่ำว (Blackout Period)
- ในฐำนะของบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำรใช้ขอ้ มูลภำยในต้องดำเนินกำรให้มคี วำมเสมอภำคและยุตธิ รรม
ต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเพือ่ ป้ องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยของบุคลำกรทุกระดับของบริษทั ฯ และครอบครัวทีไ่ ด้รบั ทรำบ หรืออำจได้
รับทรำบข้อมูลภำยในทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน บริษทั ฯ จึงห้ำมบุคคลดังกล่ำวทำกำรซื้อขำยหุน้ หรือชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซื้อ หรือขำย หรือเสนอ
ซื้อ/เสนอขำยหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่ว่ำจะด้วยตนเองหรือผ่ำนนำยหน้ำในขณะทีย่ งั ครอบครองข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนอยู่ โดยบริษทั ฯ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่ำเป็ นกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพือ่ เกร็งกำไร หรือเพือ่ สร้ำงควำมได้เปรียบให้กบั บุคคล หรือกลุม่ คนใดกลุม่ หนึ่ง
- เพือ่ ให้กำรปฎิบตั ติ ำมนโยบำยเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริษทั ฯ จะจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ โดยให้รบั รูเ้ ฉพำะ
ผูเ้ กี่ยวข้องเท่ำนัน้ โดยจะจัดระดับควำมปลอดภัยในกำรทำงำน โดยจัดระดับควำมปลอดภัยในทีท่ ำงำนเพือ่ ป้ องกันกำรรัว่ ไหลของข้อมูล และขอให้
เจ้ำของข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนกำชับผูท้ เ่ี กี่ยวข้องให้ปฎิบตั ติ ำมขัน้ ตอนกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด
- สำหรับกำรใช้ขอ้ มูลภำยในในทำงมิชอบดังกล่ำวข้ำงต้น ผูฝ้ ่ ำฝื นจะถูกลงโทษทำงวินยั และ/หรือกฎหมำยแล้วแต่กรณี
- ให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหุน้ อย่ำงน้อย 1 วันล่วงหน้ำก่อนทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
หมวดที่ 3 : การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรดูแลและกำรปฏิบตั ติ ่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ำย ทัง้ ผูม้ สี ่วนได้เสียภำยใน
ได้แก่ บุคลำกรของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยนอก (กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน) ได้แก่ คู่แข่ง เจ้ำหนี้ ภำครัฐและหน่วยงำนอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ไม่ว่ำจะเป็ นสิทธิทก่ี ำหนดโดยกฎหมำยหรือโดยข้อตกลงทีท่ ำร่วมกัน ตลอดจนควำมรับผิดชอบร่วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล ้อม เพือ่ ช่วย
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรประกอบธุรกิจทีด่ ใี ห้แก่บริษทั ฯ อย่ำงมันคงและยั
่
งยื
่ น ตลอดจนเป็ นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือที่
ดีระหว่ำงบริษทั กับผูม้ สี ่วนได้เสีย
3.1 ผูถ้ อื หุน้ / นักลงทุน : บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และคำนึงถึงกำรสร้ำงมูลค่ำของธุรกิจในระยะยำว
เพือ่ ประโยชน์แก่ผูถ้ อื หุน้ โดยเน้นกำรสร้ำงผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนและกำรแบ่งปันผลกำไร (เงินปันผล) ทีเ่ ป็ นธรรม ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำม
มันใจในกำรลงทุ
่
นและเพิม่ ควำมน่ำเชื่อถือของบริษทั ฯ โดยยึดมันกำรปฏิ
่
บตั งิ ำนบนพื้นฐำนของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
3.2 ลูกค้ำ / ผูบ้ ริโภค : บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น จึงมุ่งมันพั
่ ฒนำสินค้ำและบริกำรให้ดขี ้นึ รวมทัง้ เคำรพใน
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและจริยธรรมทำงกำรค้ำอย่ำงเคร่งครัด ไม่กระทาการใดอันเป็ นการเอำรัดเอำเปรียบผูบ้ ริโภค ภำยใต้กฎหมำยคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค และกฎหมำยป้ องกันกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ บริษทั ฯ ได้วำงระบบทีเ่ ป็ นมำตรฐำนและน่ำเชื่อถือได้สำหรับกำรทำธุรกรรมทำงกำรค้ำกับลูกค้ำ ใส่
ใจในกำรบริกำรทัง้ ก่อนและหลังกำรขำย นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้พฒั นำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อลูกค้ำและประชำชนผูบ้ ริโภคอย่ ำง
ต่อเนื่อง เพือ่ คุณภำพชีวติ ทีด่ ขี องผูบ้ ริโภค เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยทำงด้ำนสุขภำพจำกกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ อำทิ กำร
เลือกใช้เครื่องจักรของยีห่ อ้ บูลเลอร์ (Buhler) จำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กำรขนส่งแป้ งด้วยรถเบ้ำท์ เพือ่ ลดกำรใช้ถงุ ทอกระสอบ
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3.3 คู่คำ้ : บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับคู่คำ้ ซึง่ ถือเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียสำคัญในกำรขับเคลือ่ นธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริษทั ฯ ยึดถือจรรยำบรรณ
ในกำรดำ เนินธุรกิจกับคู่คำ้ คู่สญั ญำ โดยจะปฏิบตั กิ บั คู่คำ้ อย่ำงเสมอภำคบนพื้นฐำนของกำรค้ำ ทีเ่ ป็ นธรรมและกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่ง ใส ประสำน
ประโยชน์ของบริษทั ฯ และคู่สญั ญำด้วยควำมยุตธิ รรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
3.4 คู่แข่งขัน : บริษทั ฯ ยึดถือกำรแข่งขันทำงกำรค้ำทีเ่ ป็ นธรรม โดยยึดหลักกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและส่งเสริมกำรค้ำเสรี บริษทั ฯ กำหนด
เป็ นนโยบำยและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม ไม่แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกกำรแข่งขัน ไม่แสวงหำข้อมูลอันเป็ นควำมลับของคู่แข่งทำง
กำรค้ำด้วยวิธกี ำรไม่สุจริต รวมถึงไม่ใช้ขอ้ ควำมอันเป็ นเท็จทีจ่ ะทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ตลอดระยะเวลำทีผ่ ่ำนมำจนถึงปี ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่เคยมี
ข้อพิพำทใดๆ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ
3.5 เจ้ำหนี้ : บริษทั ฯ เคำรพและปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงทีม่ ตี ่อเจ้ำหนี้กำรค้ำ และสถำบันกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด โดยปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด และ
เงือ่ นไขทำงกำรเงินทีก่ ำหนดไว้ร่วมกัน เปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเป็ นควำมจริง รวมถึงไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิด ควำมเสียหำยแก่
เจ้ำหนี้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้กำหนดเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ไี ว้ว่ำหำกในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้อผูกพันในสัญญำได้ บริษทั ฯ จะแจ้งเจ้ำหนี้
ล่วงหน้ำ เพือ่ หำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำวร่วมกัน ตลอดระยะเวลำทีผ่ ่ำนมำจนถึงปี ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่เคยมีเหตุผดิ นัด/ ผิดสัญญำ หรือข้อพิพำท
ใดๆ กับเจ้ำหนี้
3.6 พนักงำน : บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพของบุคลำกร เนื่องจำกพนักงำนถือเป็ นทรัพยำกรทีส่ ำคัญทีส่ ุดของ
องค์กร คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จึงได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้เป็ นมำตรฐำนสำกล จัดให้มกี ระบวนกำรทีเ่ ป็ น
ระบบ นับตัง้ แต่ขนั้ ตอนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน กำรเลือ่ นระดับ กำร
กำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำนทุกระดับอย่ำงเป็ นธรรม บนพื้นฐำนของกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำม KPI รำยบุคคล รวมทัง้ จัดให้มี
กำรดูแลพนักงำนในด้ำนต่ำงๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมกำรทำงำนอย่ำงเป็ นสุขปลอดภัยและยกระดับคุณภำพชีวติ ของพนักงำน
3.7 สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม : บริษทั ฯ มุ่งเน้นกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมมีกำรดำเนินงำนและ
ปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง โดยกำรใช้จริยธรรมและคุณธรรมในกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส
เป็ นธรรม เสมอภำค และไม่เอำรัดเอำเปรียบสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภำคส่วน และไม่ทำกำรใดๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมำย นอกจำกนี้
บริษทั ฯ ได้มกี ำรสือ่ สำรและอบรมพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ ให้มคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้ำน
สิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
บริษทั ฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองโครงกำรแนวร่วมปฎิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ ห้ำม
กำรติดสินบนและกำรคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมต่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ยอมรับพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้กำหนดให้มกี ำรประเมินและทบทวนควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่ำงสมำ่ เสมอ ตลอดจนมีกำรดูแล ติดตำม
ประเมินผล และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั ทรำบผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้หำกมีกำรฝ่ ำฝื นกำรกระทำใดๆ
อันเป็ นกำรสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ควำมร่วมมือกับกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ จะได้รบั กำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบของบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกำรบริหำรงำนโดยคำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดและสนับสนุนให้มกี ำรร่วมมือกันระหว่ำง
บริษทั ฯ กับผูม้ สี ่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมันคง
่ สร้ำงงำน และกำรสร้ำงกิจกำรให้มฐี ำนะทำงกำรเงินอย่ำงมันคงและยั
่
งยื
่ น บริษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผูม้ ี
ส่วนได้เสียได้เข้ำถึงสำรสนเทศทีจ่ ำเป็ น และมีมำตรกำรสำหรับผูม้ สี ่วนได้เสียในกำรร้องเรียน กำรแสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนกำร
แจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดกฎหมำย หรือจรรยำบรรณ ทีอ่ ำจส่อถึงกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือประพฤติมชิ อบของพนักงำน หรือผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียอืน่ ของ
บริษทั ฯ
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษทั ฯ กำหนดแนวทำงปฏิบตั สิ ำหรับกำรรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำควำมผิด หรือกำรกระทำอันส่อไปในทำง
ประพฤติมชิ อบหรืออำจเป็ นกำรกระทำผิด โดยระบุไว้ใน ”นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ”
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มมี ำตรกำรและช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนของลูกค้ำ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภำคส่วน โดยสำมำรถแจ้งเบำะแส
ข้อร้องเรียน ตลอดจนกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อบริษทั ฯ โดยผ่ำนช่องทำงดังนี้
จดหมำย : เลขำนุกำรบริษทั / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร / คณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
90/ ซอยสยำมไซโล ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200 (เลขำนุกำรบริษทั ฯ)
แฟ็ กซ์ : 02-017-9999
เว็บไซต์ : www.tmill.co.th
อีเมล์ : weawta@tmill.co.th
สำหรับพนักงำนสำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และผูบ้ ริหำรได้โดยตรงทำงอีเมล์ในระบบของบริษทั ฯ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนทุกระดับของบริษทั ฯ จะต้องไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย โดยเมือ่ พบเห็นกำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ฯ จะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชำหรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทรำบ ตลอดจนต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน
ข้อเท็จจริงต่ำงๆ รวมทัง้ บริษทั ฯ ต้องจัดให้มชี ่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียนจำกบุคคลภำยนอกด้วย
บริษทั ฯ ต้องให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนทีป่ ฏิเสธกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และผูแ้ จ้งเบำะแส/ข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน่ โดยบริษทั ฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนทีป่ ฏิเสธกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนบริษทั ฯ จะต้องเก็บและ
รักษำควำมลับของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องในกำรสืบสวนสอบสวนต่อกำรกระทำอันเป็ นกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำ ทัง้ รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูล
ทัวไปตำมหลั
่
กเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ตลอดจนข้อมูลทีส่ ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซื้อมีผลกระทบต่อ
กระบวนกำรตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ หมดได้รบั ทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียบกัน โดยมีกำร
เผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสือ่ กำรเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษ ทั ฯ
ที่ www.tmill.co.th
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและมุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้
- บริษทั ฯ เผยแพร่ขอ้ มูลตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี แบบ (56-1) และรำยงำน
ประจำปี แบบ (56-2) มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็ปไซต์ของบริษทั โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้พร้อมเป็ นปัจจุบนั อย่ำงสมำ่ เสมอ
- คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรผ่ำนทำงแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี แบบ (56-1) และรำยงำนประจำปี แบบ (56-2)
- คณะกรรมกำรจัดให้มรี ำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่ไปกับรำยงำนของ ผูส้ อบบัญชี และ
จัดให้มรี ำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะตรวจสอบในรำยงำนประจำปี แบบ (56-2)
- คณะกรรมกำรมีกำรเปิ ดเผยรำยชื่อ บทบำท และหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวนครัง้ ของกำรประชุมและ
จำนวนครัง้ ทีก่ รรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในแต่ละปี ผ่ำนทำงแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี แบบ (56-1) และรำยงำนประจำปี (56-2)
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- เพือ่ ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงือ่ นไข และวิธกี ำรรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ซึง่ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้ (1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ (3) ปัจจัยควำมเสีย่ ง (4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพำททำงกฎหมำย (6) ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอืน่ (7) ข้อมูล
หลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ (8) โครงสร้ำงกำรจัดกำร (9) กำรกำกับดูแลกิจกำร (10) ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (11) กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสีย่ ง (12) รำยกำรระหว่ำงกัน (13) ข้อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ (14) กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
- คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์เป็ นไปตำมเกณฑ์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
- กรรมกำรและผูบ้ ริหำร 4 รำยแรกนับจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำร มีหน้ำทีต่ อ้ งจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ต่อประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ และเปิ ดเผยข้อมูลให้กรรมกำรทุกท่ำนทรำบ ตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- คณะกรรมกำรได้จดั ให้มกี ำรดำรงรักษำไว้ซง่ึ ระบบควบคุมภำยในทีค่ รอบคลุมทุกด้ำน ทัง้ ด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบตั งิ ำน กำรดำเนินงำนให้
เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง และจัดให้มกี ลไกตรวจสอบถ่วงดุลทีม่ ปี ระสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้ องรักษำและดูแลเงินลงทุน
ของผูถ้ อื หุน้ และสินทรัพย์ของบริษทั ฯ อยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบตั เิ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรว่ำจ้ำงผูต้ รวจสอบภำยในทีเ่ ป็ นอิสระ รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำทีต่ รวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนของทุกหน่วยงงำนให้เป็ นไปตำมระเบียบทีว่ ำงไว้
- คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องทุกด้ำน ครอบคลุมปัจจัยควำมเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับวิสยั ทัศน์ เป้ ำหมำย
กลยุทธทำงธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน กำรดำเนินงำน กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนอืน่ ๆ โดยพิจำรณำถึงโอกำสและระดับ ควำม
รุนแรงของผลกระทบ กำหนดมำตรกำรในกำรป้ องกันแก้ไข กำรดูแล และกำรติดตำมผล โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง มีหน้ำทีใ่ นกำรประเมิน
ควำมเสีย่ งและนำเสนอแผนงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งต่อครธกรรมกำรบริษทั ฯ
- บริษทั ฯ ได้กำหนดให้มหี น่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ ทำหน้ำทีส่ อ่ื สำรกับบุคคลภำยนอก ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนสถำบัน นักลงทุน
ทัวไป
่ นักวิเครำะห์ ภำครัฐทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
- เปิ ดเผยสำรสนเทศทีส่ ำคัญให้ประชำชนทรำบ
- เผยแพร่สำรสนเทศต่อประชำชนอย่ำงทัวถึ
่ ง
- ชี้แจ้งกรณีทม่ี ขี ่ำวลือหรือข่ำวสำรต่ำงๆ
- กำรเปิ ดเผยในเชิงส่งเสริมทีไ่ ม่มเี หตุอนั ควร
- กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน โดยใช้ขอ้ มูลภำยใน ได้อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เท่ำเทียม โปร่งใส และเป็ นธรรม
- กำรดำเนินกำรเมือ่ มีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนผิดไปจำกสภำพปกติของตลำด โดยจัดให้มชี ่องทำงเพือ่ อำนวยควำม
สะดวกในกำรติดต่อ ดังนี้
โทรศัพท์
:
02-017-9999 ต่อ 200 (เลขำนุกำรบริษทั ฯ)
แฟ็ กซ์
:
02-017-9999
เว็บไซต์
:
www.tmill.co.th
อีเมล์
:
cfo@tmill.co.th
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ กำหนดให้บคุ คลผูม้ อี ำนำจในกำรให้ขอ้ มูลดังกล่ำว ได้แก่ ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษทั ฯได้กำหนดให้บคุ คลทีม่ อี ำนำจในกำรประสำนงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลกับตลำดหลักทรัพย์ (Contact Person) ดังนี้
- กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศตำมเหตุกำรณ์ ได้แก่ รำยกำรได้มำ/จำหน่ำยไป ซึง่ สินทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมผูถ้ อื หุน้ กำร
เปลีย่ นแปลงกรรมกำรและผูส้ อบบัญชี กำรย้ำยทีต่ งั้ สำนักงำนใหญ่ รำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และโครงกำรลงทุน กำรจ่ำย/งดจ่ำยเงินปันผล เป็ นต้น
โดยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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- กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศตำมรอบระยะเวลำบัญชี ได้แก่ งบกำรเงินประจำปี และงบกำรเงินรำยไตรมำส แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) โดยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร กำรให้ข่ำวสำรทัวไปส
่ ำหรับกำรบริหำรองค์กร กับสือ่ สำรมวลชนโดยกำหนดให้
ำรองค์ต่อสือ่ สำรมวลชนประธำนกรรมกำรบริหำร หรือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร มีหน้ำทีใ่ นกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรทีเ่ กี่ยวกับกำรบริหำรจัดก
- กำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรทัวไปส
่ ำหรับกำรบริหำรองค์กรกับสือ่ สำรมวลชน โดยกำหนดให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร มีหน้ำทีใ่ นกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรที่
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรต่อสือ่ สำรมวลชน
- กำหนดบุคคลผูป้ ระสำนงำน (Contact Person) กับหน่วยงำนอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่
- บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดให้ เลขำนุกำรบริษทั เป็ นผูป้ ระสำนงำน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำหนดให้ เลขำนุกำรบริษทั เป็ นผูป้ ระสำนงำน
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรในกำรกำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรดำเนินงำนของบริษทั
กำรติดตำมดูแลกำรทำงำนของฝ่ ำยจัดกำร และกำรแสดงควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ (Accountability) ของคณะกรรมกำรทีม่ ตี ่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูม้ ภี ำวะผูน้ ำ มีวสิ ยั ทัศน์ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีควำมซือ่ สัตย์สุจริต เป็ นอิสระในกำรตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริษทั
และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดนโยบำยควำมหลำกหลำยของกรรมกำรบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งสรรหำฯ สำหรับผูท้ จ่ี ะมำปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำร
โดยพิจำรณำจำกทักษะทีจ่ ำเป็ นทีย่ งั ขำดอยู่ในคณะกรรมกำร รวมทัง้ วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน โดยไม่ได้จำกัด เพศ ทีจ่ ะมำปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ น
กรรมกำรแต่อย่ำงใด เพือ่ ให้คณะกรรมกำรมีควำมเข้มแข็งมำกยิง่ ขึ้น

โครงสร้างคณะกรรมการ
จานวนกรรมการ
บริษทั ฯ กำหนดให้มจี ำนวนกรรมกำรบริษทั ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยพิจำรณำจำนวนกรรมกำรตำมควำม
เหมำะสมกับประเภทและขนำดของธุรกิจ ทัง้ นี้เพือ่ สนับสนุนให้กำรทำหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้กำหนดให้คณะกรรมกำรจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยจำนวน 1 ใน 3 ซึง่ มีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำรและไม่มผี ลประโยชน์ใด ๆ หรือควำมสัมพันธ์ใด ๆ ทำงธุรกิจของ
บริษทั ฯ
คณะกรรมกำรมีกำรแต่งตัง้ กรรมกำรคนใหม่เพือ่ ต่อจำกวำระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมกำรคนก่อนหน้ำ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
1) มีควำมรู ้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ทห่ี ลำกหลำยเพือ่ ช่วยสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงมีควำมสำมำรถเฉพำะ
ด้ำนทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั และมีกรรมกำรทีไ่ ม่ได้เป็ นกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อย 1 คน ทีม่ ปี ระสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษทั ฯ โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัด
เรื่องเพศ
2) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วย บริษทั มหำชน จำกัด และประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3) ไม่เป็ นกรรมกำรในบริษทั ทีป่ ระกอบกิจกำรอันมีสภำพเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั ฯ ไม่ว่ำจะทำเพือ่ ประโยชน์ตน
หรือประโยชน์ผูอ้ น่ื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนทีจ่ ะมีกำรแต่งตัง้
4) กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกี่ยวข้องสำมำรถทำธุรกรรมซึง่ เป็ นปกติทำงกำรค้ำทัวไปของบริ
่
ษทั โดยต้องเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ น
ข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับทีว่ ญิ ญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำกอิทธิพล ทัง้ นี้
ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ำมทีก่ ฎหมำยประกำศหรือคำสังของทำงกำรก
่
ำหนด
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5) ประธำนกรรมกำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร พร้อมทัง้ เปิ ดเผยรำยชื่อคณะกรรมกำรไว้ในรำยงำนประจำปี และบนเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ
6) เป็ นผูม้ คี ุณธรรมและจริยธรรม
7) กรรมกำรจะต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมในแต่ละกรณี ดังนี้
กรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร
- เป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำนให้แก่กจิ กำรและกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
- มีจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด

กรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ได้กำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ คือ กรรมกำรทีม่ ไิ ด้เป็ นกรรมกำรบริหำร และไม่ได้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนประจำและ
ไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ในบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดคุณสมบัตเิ ท่ำกับข้อกำหนดขัน้ ตำ่ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่หรือผู ้มี
อำนำจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ หรือผู ้มีอำนำจควบคุมของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือทีป่ รึกษำ ของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดำมำรดำ คู่สมรส พีน่ อ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจ ควบคุมของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษทั ใน
ลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของ ผูท้ ม่ี ี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมผู ้ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุ มของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั และ ไม่
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำร
เกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู ้ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ยั ผู ้
มีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล ้ว ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั หรือ บริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้ำง
หุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำง เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9.ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษทั
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีบทบำทและหน้ำทีใ่ นกำรกำหนดนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ ตลอดจนกำหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ ำหมำย และแผนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ รวมถึงกำกับดูแลฝ่ ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพือ่ ให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้กำหนดไว้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะต้อ งมี
ควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ (Accountability) ทีม่ ผี ลต่อบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภำคส่วน ทัง้ นี้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีบทบำทและ
หน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เป็ นไปโดยถูกต้องตำมกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยต่ำงๆ ตลอดจนปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดบทบำทหน้ำทีข่ อง
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. มีหน้ำทีก่ ำหนดเป้ ำหมำย นโยบำย แนวทำง แผนงำน งบประมำณและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับ
ดูแลกำรบริหำรกำรจัดกำรให้ฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลใดๆ ซึง่ ได้รบั มอบหมำยให้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลเพือ่ ให้แน่ใจว่ำฝ่ ำยบริหำรหรือบุคคลใดๆ นัน้ ได้ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด เพือ่ เพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ กำร
และกำไรสูงสุดให้แก่ผูถ้ อื หุน้
2. มีอำนำจและรับผิดชอบในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยควำมซือ่ สัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสมำ่ เสมอ
3. มีอำนำจตรวจสอบและพิจำรณำอนุมตั นิ โยบำย แนวทำง และแผนกำรดำเนินงำนสำหรับโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษทั ฯ ตำมที่
ได้รบั เสนอจำกคณะอนุกรรมกำร และ/หรือฝ่ ำยบริหำร
4. ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสมำ่ เสมอ และดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ผูล้ งทุนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส
5. มีอำนำจติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนและงบประมำณกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ตลอดจนติดตำมกำร
ดำเนินกิจกำรและกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงสมำ่ เสมอ เพือ่ ให้กำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ เห็นสมควร
6. มีอำนำจแต่งตัง้ มอบหมำย หรือแนะนำให้อนุกรรมกำรหรือคณะทำงำน เพือ่ พิจำรณำหรือปฏิบตั ใิ นเรือ่ งใดเรื่องหนึ่งทีค่ ณะกรรมกำร
บริษทั ฯ เห็นสมควร
7. ดำเนินกำรให้บริษทั ฯ มีมำตรกำรตรวจสอบภำยใน เพือ่ ให้เกิดระบบกำรควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพ รวมทัง้ กำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
และควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน โดยจัดให้มหี น่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นผูต้ ดิ ตำมและดำเนินกำรร่วมและประสำนงำนกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
8. จัดทำรำยงำนคณะกรรมกำรประจำปี และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินเพือ่ แสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนใน
รอบปี ทผ่ี ่ำนมำเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
9. จัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บญั ชีของบริษทั ฯ
10. มีอำนำจพิจำรณำและอนุมตั เิ รื่องใดๆ ทีจ่ ำเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริษทั ฯ หรือทีเ่ ห็นว่ำเหมำะสมและเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน โดย จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบท่ำนหนึ่งเป็ น
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมกำรอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ำมทีก่ ำหนด และมีคุณสมบัตใิ นลักษณะเดียวกับทีก่ ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่ำด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3. เป็ นผูท้ ส่ี ำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่ และแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยได้อย่ำงเป็ นอิสระ โดยไม่ อยู่
ภำยใต้กำรควบคุมของผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง หรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
4. มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี้ตอ้ งมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนทีม่ ี
ควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษทั ฯมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก และ
ผูบ้ ริหำรที่รบั ผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตรมำสและประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผูส้ อบบัญชีสอบทำน หรือ
ตรวจสอบรำยกำรใดๆ ทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรื่องสำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ
2. สอบทำนให้บริษทั ฯมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำน
อืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่ ำตอบแทนของบุคคล
ดังกล่ำว โดยคำนึงถึงควำมน่ ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร ปริมำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั้ และประสบกำรณ์ของ
บุคลำกรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรำยงำนดัง กล่ำวต้องลงนำมโดยประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
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ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตร
ซ) รำยกำรอื่น ที่เ ห็น ว่ ำ ผู ถ้ ือ หุน้ และผู ล้ งทุน ทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ข อบเขตหน้ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ช อบที่ไ ด้ร บั มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
7. ปฏิบตั กิ ำรอืน่ ใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั ฯมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. มีอำนำจในกำรดำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมทีจ่ ำเป็ นในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผล
กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้แก่
ก) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ข) กำรทุจริตหรือมีสง่ิ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรแสวงหำควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจำกทีป่ รึกษำทำงวิชำชีพอืน่ ใด เมือ่ เห็นว่ำจำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำนภำยใต้หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบสำเร็จลุลว่ งด้วยดี ทัง้ นี้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีร่ ำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
สอบสวนต่อคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เพือ่ ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. สรรหำผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมำะสมในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพือ่ พิจำรณำในกรณีทต่ี ำแหน่ ง
ว่ำงลง
2. สอบทำนเกี่ย วกับโครงสร้ำง ขนำด องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในกรณี ท่เี ห็น สมควรให้มีก ำร
เปลีย่ นแปลง
3. ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯเป็ นประจำทุกปี เพือ่ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
4. กำหนดและสอบทำนกรอบนโยบำย แนวทำง และค่ ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม สำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริหำรบริษทั ฯให้สอดคล้อง
เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตำมนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำร
กำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร แต่ละคน และหำกพิจำรณำแล้วเห็นควรให้มกี ำรเปลีย่ นแปลงไปจำกมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
เดิมให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำเพือ่ นำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ น่ื ๆตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำย

คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำร
1. ดำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษทั ฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสัง่ และมติของทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทุกประกำร
2. พิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ กำหนดแผนกำรเงินงบประมำณ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรขยำยงำน กำรประชำสัมพันธ์ และกำรควบคุมดูและให้ดำเนินงำนของคณะทำงำนทีแ่ ต่งตัง้ บรรลุตำมเป้ ำหมำย
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3. พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ตำมทีฝ่ ่ ำยจัดกำรเสนอก่อนทีจ่ ะนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำอนุมตั ิ ทัง้ นี้ให้
รวมถึงกำรพิจำรณำอนุมตั ิ กำรเปลีย่ นแปลงและเพิม่ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ในระหว่ำงทีไ่ ม่มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และให้นำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพือ่ ทรำบในทีป่ ระชุมครำวต่อไป
4. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิ กำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินกำร ตำมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น กำรจัดซื้อทรัพย์สนิ วุตถุดบิ เครื่องจักร
ยำนพำหนะ กำรประมูลงำน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้ำน) บำท และอนุมตั วิ งเงินสำหรับจัดซื้อวัตถุดบิ ได้แก่ ข้ำว
สำลี สำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้ำสิบล้ำน) บำท และให้รำยงำนต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรรับทรำบ
5. อนุมตั กิ ำรใช้จ่ำยเงินลงทุนทีส่ ำคัญๆ ทีไ่ ด้กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมทีจ่ ะได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
หรือตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักกำรแล ้ว
6. มีอำนำจอนุมตั กิ ำรกูย้ มื เงิน กำรจัดหำวงเงินสินเชื่อ หรือกำรออกตรำสำรหนี้ รวมถึงกำรให้หลักประกัน กำรคำ้ ประกันเงินกูห้ รือสินเชื่ อ
หรือกำรขอสินเชื่อใดๆ ของบริษทั ฯ
7. เป็ นคณะทีป่ รึกษำฝ่ ำยจัดกำรในเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำรอืน่ ๆ
8. กำหนดโครงสร้ำงองค์กร อำนำจกำรบริหำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรกำหนดค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัส
พนักงำนระดับผูบ้ ริหำร และกำรเลิกจ้ำง
9. ให้มอี ำนำจในกำรรับมอบให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
คณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอำนำจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่ำว มีอำนำจตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำร
บริหำรเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนำจหรืออำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมทีค่ ณะกรรมกำร
เห็นสมควร
10. ดำเนินกำรอืน่ ใด ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยเป็ นครำวไป
ทัง้ นี้ อำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมตั ริ ำยกำรใดทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง หรือรำยกำรใดทีค่ ณะกรรมกำรบริหำร หรือ
บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ตำมกฎเกณฑ์ข อง
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ กำรอนุมตั ริ ำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
พิจำรณำอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำวตำมทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯ หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง

คณะกรรมการ และ/หรือคณะทางานอืน่ ๆ
บริษทั ฯ อำจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำร คณะทำงำนอืน่ ๆ นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ได้ตำมควำม
เหมำะสม

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่าคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ ายจัดการ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ำรแยกบทบำทหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และฝ่ ำยจัดกำรไว้อย่ำงชัดเจน โดยกรรมกำรบริษทั
ฯ ทำนห้ำทีก่ ำหนดนโยบำยบริษทั และกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร ขณะทีฝ่ ่ ำยจัดกำรทำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำย
ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนด ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน ทัง้ สองตำแหน่งนี้ตอ้ งผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีเ่ หมำะสมทีส่ ุด
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรและกรรมกำร สำหรับฝ่ ำยจัดกำรประกอบด้วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูอ้ ำนวยกำร รอง
ผูอ้ ำนวยกำร ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำร และผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
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ประธานกรรมการ มีหน้ำที่
1) เป็ นประธำนฯ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
2) กำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยอืน่ ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมแผนงำนทีก่ ำหนดไว้
3) กำรลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีท่ี ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้ำงเท่ำกัน
4) เป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ (หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเรียกประชุมโดยคำสังของประธำนกรรมกำร)
่
5) ทำหน้ำทีเ่ ป็ นประธำนฯ ในทีป่ ระชุมผู ้ถือหุน้ และควบคุมกำรประชุมให้เป็ นไปตำมระเบียบวำระทีก่ ำหนดไว้
6) เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องคณะกรรมกำร
กรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้ำที่
1) ควบคุมดูแลกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษทั ฯ
2) ดำเนินกำรหรือปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรและ/หรือคณะกรรมกำร
บริหำรของบริษทั
3) เป็ นผูร้ บั มอบอำนำจของบริษทั ฯ ในกำรบริกำรกิจกำรของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด
คำสัง่ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ ทุกประกำร
4) ให้มอี ำนำจในกำรมอบอำรำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ ำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรือ
มอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบอำนำจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็ นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสังที
่ ่
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ฯ กำหนดไว้
5) ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงสมำ่ เสมอ เพือ่ ป้ องกันควำมเสีย่ งจำกปัจจัยต่ำงๆ ไม่วำ่ จะภำยในและภำยนอกบริษทั ฯ
6) พิจำรณำกำรเข้ำทำสัญญำเกี่ยวกับธุรกิจของบริษทั ฯ และสัญญำต่ำงๆ ซึง่ เป็ นผลประโยชน์ต่อกิจกำรของบริษทั ฯ รวมทัง้ กำหนดขัน้ ตอน
และวิธกี ำรจัดทำสัญญำดังกล่ำว เพือ่ นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
7) มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั กิ ำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินกำร ตำมปกติโดยตัง้ งบประมำณไว้ของบริษทั ฯ เช่น กำรติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝำกกับ
ธนำคำร กำรจัดซื้อวัตถุในกำรผลิตในวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกิน 1,000,000 บำท
8) พิจำรณำจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรำงวัล หรือผลตอบแทนต่ำงๆ ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั แล้วแก่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
บริษทั ฯ หรือบุคคลใดๆ ทีก่ ระทำกิจกำรให้บริษทั ฯ
9) มีอำนำจพิจำรณำว่ำจ้ำงพนักงำน และบรรลุแต่งตัง้ ตลอดจนกำรโอน โยกย้ำยสำยงำน/ฝ่ ำย/แผนก หรือกำรพ้นจำดกำรเป็ นพนักงำน
กำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิกำร เกี่ยวกับพนักงำนทัง้ หมดของบริษทั ฯ ยกเว้นพนักงำนระดับผูบ้ ริหำร
10) มีอำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และเพือ่ รักษำ
ระเบียบ วินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร
11) ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ น่ื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นครำวๆไป
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจแก่บคุ คลอืน่ ทีเ่ ห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนำจและ/หรือกำรมอบอำนำจในกำรอนุมตั ริ ำยกำรใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมี
ควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่ อยตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่
กำรอนุมตั ริ ำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจำรณำและอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ ำวตำมที่
ข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือกฏหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด
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การประชุมของคณะกรรมบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
- บริษทั ฯ กำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมกำรแต่ละคนทรำบถึง
กำหนดกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้กรรมกำรสำมำรถจัดสรรเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ ดังนี้
- คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประชุมไม่นอ้ ยกว่ำไตรมำสละ 1 ครัง้
- คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประชุมไม่นอ้ ยกว่ำไตรมำสละ 1 ครัง้
- คณะกรรมกำรบริหำร ประชุมไม่นอ้ ยกว่ำไตรมำสละ 1 ครัง้
- คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประชุมปี ละ 2 ครัง้
- คณะเจ้ำหน้ำทีแ่ ละคณะทำงำนชุดอืน่ ๆ กำรประชุมให้อยู่ในดุลพินิจของประธำนแต่ละคณะ
- กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
- กรรมกำรมีหน้ำทีเ่ ข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทุกครัง้ ยกเว้นกรณีทม่ี คี วำมจำเป็ นจริงๆ โดยให้แจ้งประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือเลขำนุกำรบริษทั ฯ ทรำบ
- ฝ่ ำยจัดกำรควรจัดส่งสำรสนเทศแจ้งข้อมูลทีส่ ำคัญให้แก่กรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำรก่อนวันประชุม และในกรณีท่ี
กรรมกำรต้องกำรเอกสำรเพิม่ เติมให้ติดต่อขอจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรือเลขำนุกำรบริษทั ฯ ได้ โดยในกรณีทจ่ี ำเป็ นคณะกรรมกำรบริษทั ฯ สำมำรถจัด
ให้มคี วำมเห็นอิสระจำกทีป่ รึกษำหรือผูป้ ระกอบวิชำชีพภำยนอกโดยให้ถอื เป็ นค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ฯ
- ประธำนกรรมกำรจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอเพือ่ ให้กรรมกำรพิจำรณำและอภิปรำยประเด็นต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม และส่งเสริมให้มกี ำรแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์และเป็ นอิสระ
- กรรมกำรทีม่ สี ่วนได้เสียในแต่ละวำระ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำร มีส่วนได้สว่ นเสีย และไม่อยู่ร่วมในกำร
พิจำรณำวำระนัน้ เพือ่ ให้กรรมกำรท่ำนอืน่ มีกำรอภิปรำยและลงมติอย่ำงเป็ นอิสระ โดยเปิ ดเผยบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ

การสรรหากรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษทั ฯ โดยบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอ
แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวำคม 2551 และต้องไม่เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผูบ้ ริหำรของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
รวมทัง้ เป็ นบุคคลทีไ่ ม่มปี ระวัตติ อ้ งคำพิพำกษำถึงทีส่ ุดให้เป็ นบุคคลล้มละลำย ไม่เป็ นบุคคลทีฝ่ ่ ำฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อตกลงกำรจด
ทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรพิจำรณำว่ำมีปจั จัยในด้ำนอืน่ ๆ ทีเ่ หมำะสมประกอบกัน เช่น ควำมรู ้
ควำมเชี่ยวชำญ ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับธุรกิจ ควำมเอื้อประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ สำมำรถอุทศิ เวลำให้กบั บริษทั ฯ
อย่ำงเต็มทีแ่ ละเพียงพอ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็ นต้น
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีบทบำทและหน้ำทีใ่ นกำรสรรหำบุคคลทีม่ คี วำมเหมำะสมมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริษทั
ตลอดจนพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ เพือ่ นำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ิ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด และกรรมกำร
บริษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือไม่ก็ได้
2. คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต้องมีกรรมกำรอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ คณะ และมีจำนวนไม่ตำ่ กว่ำ 3 คนซึง่ กรรมกำรอิสระ
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนทีอ่ อก รวมถึงเรียกชำระแล ้วของบริษทั ฯ บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องโดยรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
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ด้วย โดยให้มคี ุณสมบัตติ ำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551
3. ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจำนวน
กรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทีส่ ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรทีจ่ ะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภำยหลังจด
ทะเบียน บริษทั ฯ นัน้ ให้จบั ฉลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังต่อไป ให้กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ในตำแหน่งนำนทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง ทัง้ นี้ กรรมกำรซึง่
พ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระนัน้ อำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้
4. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมกำร โดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรดังต่อไปนี้
4.1 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
4.2 ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ตำมจำนวนทีถ่ อื ครองทัง้ หมด เลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
4.3 บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้
นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมี ให้ประธำนทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ขำด
5. ในกรณีทต่ี ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอน่ื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัดเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อย
กว่ำสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรทีต่ นเข้ำไปแทน โดยมติดงั กล่ำวของ
คณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนกรรมกำรทีย่ งั เหลืออยู่
6. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำร ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรเห็นสมควรจะเลือกคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรอง
ประธำนกรรมกำรก็ได้ โดยรองประธำนกรรมกำรมีหน้ำทีต่ ำมข้อบังคับและตำมทีป่ ระธำนกรรมกำรมอบหมำย
7. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่ งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนผู ้
ถือหุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยมีหนุ ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำทีพ่ จิ ำรณำและนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพือ่ กำหนดนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรในระดับทีเ่ หมำะสม โดยคำนึงถึงผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และควำมสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรแต่ละท่ำน โดยบริษทั ฯใช้ควำมระมัดระวังในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯให้อยู่ในระดับทีเ่ หมำะสม
และเป็ นอัตรำทีแ่ ข่งขันได้ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน เพือ่ ทีจ่ ะดูแลและรักษำผูบ้ ริหำรทีม่ คี ุณภำพไว้ ผูบ้ ริหำรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยภำระหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
เพิม่ ขึ้นจะได้รบั ค่ำตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมำะสมกับหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยเพิม่ มำกขึ้น ทัง้ นี้บริษทั ฯจัดให้มคี ่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำง
ชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่ำนกำรอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกำหนดให้มกี ำรเปิ ดเผยค่ำตอบแทนทีจ่ ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรตำมแบบทีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด

การประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำรประเมินผลกรรมกำรชุดย่อย และกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
รำยบุคคล อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคในระหว่ำงปี ทผ่ี ่ำนมำ และเพือ่ ให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนเพือ่ ช่วยในกำรสร้ำงและปรับปรุงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรกับฝ่ ำยจัดกำร รวมถึงแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี โดยใช้แบบฟอร์มจำกตัวอย่ำงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหวั ข้อกำร
ประเมินผล เช่น โครงสร้ำงคณะกรรมกำร ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร กำรสรรหำกรรมกำรและแต่งตัง้ กรรมกำรชุดย่อยกำรพัฒนำควำมรูก้ รรมกำร กำร
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เตรียมตัวก่อนเข้ำประชุม ควำมเหมำะสมของกำรประชุม กำรทำหน้ำทีข่ องประธำนทีป่ ระชุม ผลกำรดำเนินงำน นโยบำย กำรบริหำรจัดกำร กำรปฏิบตั ติ ำม
กฎหมำย กำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรทำหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรชุดย่อย กำรทำหน้ำทีข่ อง
ฝ่ ำยจัดกำร เป็ นต้น นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ำรประเมินควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรต่อบริษทั เพือ่ สำรวจควำมพึงพอใจในกำรทำหน้ำทีข่ อง
คณะกรรมกำร ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีกำรนำผลคะแนนทีค่ ณะกรรมกำรประเมินมำวิเครำะห์ขอ้ มูล และแจ้งผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำรได้ทรำบ เพือ่ นำไปสู่กำร
ดำเนินกำรของฝ่ ำยจัดกำรต่อไป

การพัฒนากรรมการ
- คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรพัฒนำควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี ซึง่ ในปี 2564 ยังไม่มกี รรมกำรทีเ่ ข้ำอบรม ซึง่ บริษทั
จะสนับสนุนกรรมกำรให้เข้ำอบรมหลักสูตรหรือเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำทีเ่ ป็ นกำรเพิม่ พูนควำมรูใ้ นกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง และเปิ ดเผยข้อมูลไว้ใน
รำยงำนประจำปี
- บริษทั ฯ
สนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมฝึ กอบรมในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรทีจ่ ดั ขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย (IOD: Thai Institute of Directors) สำหรับกรรมกำรให้มำกทีส่ ุด (มำกกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะ) และเปิ ดเผย
ข้อมูลไว้ในรำยงำนประจำปี
- กรรมกำรบริษทั จะต้องผ่ำนกำรอบรมและได้รบั ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD) ภำยใน 6 เดือนนับจำกวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้
- เมือ่ มีกรรมกำรใหม่เข้ำรับตำแหน่งใหม่ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ำรปฐมนิเทศเพือ่ ให้กรรมกำรใหม่รบั ทรำบ ภำพรวมของธุรกิจ โครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ โครงสร้ำงองค์กร ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ รวมถึงแนวทำงสำหรับกรรมกำรบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง และได้ส่งมอบเอกสำรทีส่ ำคัญให้กบั กรรมกำรใหม่ อำทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ฯ จรรยำบรรณและจริยธรรมทำง
ธุรกิจ พระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุปหลักเกณฑ์รำยกำรเกี่ยวโยง
กันของบริษทั จดทะเบียน เป็ นต้น

เลขานุ การบริษทั ฯ
เลขำนุกำรบริษทั ฯ มีบทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ รับผิดชอบในกำรดูแลและให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ละหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ และรับผิดชอบจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงช่วยคณะกรรมกำรดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติดงั กล่ำว และกำรรักษำเอกสำรข้อมูล โดยมีหน้ำทีแ่ ละควำม
รับผิดชอบดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรำยงำนประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียทีร่ ำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร และส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
3. ดูแลให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงำนกำกับ ดูแลให้เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และ
นโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรของบริษทั ฯ
4. ติดต่อและสือ่ สำรกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไปให้
่ ได้รบั ทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่ำวสำรของบริษทั

121

ส่วนที่ 2
กำรกำกับดูแลกิจกำร

5. ให้ข่ำวสำรข้อมูลแก่กรรมกำรในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ประกอบกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำร ตลอดจนให้
คำปรึกษำแนะนำแก่กรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย ในกำรปฏิบตั ติ ำมข้อบังคับ กฎหมำย และกฎระเบียบต่ำง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง และหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำร จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ
6. จัดให้มคี ำแนะนำแก่กรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่
7. ดำเนินกำรอืน่ ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศและกำหนด
8. ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษ ทั
มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และไม่กระทำกำรใดอันขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
ในกรณีทเ่ี ลขำนุกำรบริษทั พ้นจำกตำแหน่งไม่อำจปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษทั คนใหม่ภำยใน 90 วัน นับแต่วนั ที่
เลขำนุกำรคนเดิมพ้นจำกตำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้

ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทัง้ ในระดับบริหำรและระดับปฏิบตั งิ ำน และเพือ่ ให้เกิดควำมมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดภำระหน้ำทีแ่ ละอำนำจในกำรดำเนินกำรของผูป้ ฏิบตั งิ ำนและผูบ้ ริหำรไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ ำน และผูต้ ดิ ตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำทีใ่ นควบคุมดูแลระบบกำรสอบทำน ระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่ หมำะสม
บริษทั ฯ กำหนดให้มกี ำรตรวจสอบภำยในโดยกำรจ้ำงบริษทั /บุคคลภำยนอกทำหน้ำทีต่ รวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่
สำคัญของบริษทั ฯให้ดำเนินไปในแนวทำงทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ฯควบคุมระบบภำยใน
และตรวจสอบรำยกำรทีส่ ำคัญอย่ำงสมำ่ เสมอ และจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทำให้ส่วนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ น
อิสระ สำมำรถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่

การเข้าทารายการที่เกีย่ วโยงกัน หรือการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
ในกรณีทบ่ี ริษทั และบริษทั ย่อย (บริษทั ถือหุน้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละ 50 ของทุนชำระแล ้ว) มีรำยกำรทีเ่ ป็ นรำยกำรทีเ่ กี่ยว
โยงกันหรือกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี ำคัญของบริษทั ฯ ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิ
ตำมทีต่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่ำว ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ จะต้องขอควำมเห็นชอบของผูถ้ อื หุน้ ในกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันหรือกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี ำคัญของบริษทั ฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ตำ่ กว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ ยึดถือแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรทีว่ ่ำกำรตัดสินใจใดๆ ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ
จะต้องทำเพือ่ ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ และควรหลีกเลีย่ งกำรกระทำทีก่ ่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องหรือมี
ส่วนได้เสียกับรำยกำรทีพ่ จิ ำรณำต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจ รวมถึงไม่มอี ำนำจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ
หำกมีรำยกำรทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึ้นทีม่ ใิ ช่กำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติหรือเป็ นไปตำมเงือ่ นไขกำรค้ำทัวไป
่ จะต้อง
นำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำอนุมตั ิ โดยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบเพือ่ นำเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
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และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ จะได้มกี ำรเปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

การป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ มีนโยบำยและวิธกี ำรดูแลกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพือ่ แสวงหำ
ประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ดังนี้
- ให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำรรวมทัง้ ผูบ้ ริหำรฝ่ ำยต่ำงๆ เกี่ยวกับหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275
แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษทั ฯ กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีเ่ กิดรำยกำร
เปลีย่ นแปลง และจัดส่งสำเนำรำยงำนนี้ให้แก่บริษทั ฯในวันเดียวกับวันทีส่ ง่ รำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
- บริษทั ฯกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีเ่ กี่ยวข้องทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ ซึง่ มีผลต่อกำรเปลีย่ นแปลงรำคำ
หลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ก่อนทีง่ บกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนเป็ นเวลำ 1 เดือน และควรรอคอย
อย่ำงน้อย 24 ชัว่ โมงภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่
- บริษทั ฯ กำหนดบทลงโทษทำงวินยั หำกมีกำรฝ่ ำฝื นนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์สว่ นตนซึง่ เริ่มตัง้ แต่ กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง
พักงำนชัว่ ครำวโดยไม่ได้รบั ค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ซึง่ กำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ

การรายงานการมีสว่ นได้เสีย
บริษทั ได้กำหนดให้กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผูบ้ ริหำร รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เมือ่ เริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมือ่ มี
กำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่ำงๆ และทบทวนข้อมูลต่ำงๆ เป็ นประจำทุกปี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำนส่วนได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั

การบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี ณะเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรควำมเสีย่ ง เพือ่ ประเมินควำมเสีย่ งทีม่ ำจำกภำยในและภำยนอก วิเครำะห์ปจั จัยทีเ่ ป็ นสำเหตุ และ
กำหนดแนวทำงในกำรติดตำมเหตุกำรณ์ทเ่ี ป็ นสำเหตุของปัจจัยควำมเสีย่ ง มำตรกำรในกำรลดควำมเสีย่ ง กำรประเมินผล และกำรรำยงำนกำรบริห ำร
จัดกำรควำมเสีย่ งไว้อย่ำงเป็ นระบบ ทัง้ นี้บริษทั ฯ กำหนดให้หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องได้มกี ำรติดตำมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งนัน้ อย่ำงสมำ่ เสมอ

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อกำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชัน่ ทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร บริษทั ฯ ยึดมันต่
่ อกำรประกอบธุรกิจด้วย
ควำมโปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ทกุ กระบวนกำรและทุกขัน้ ตอนของกำรทำงำน รวมถึงได้มกี ำรกำหนดนโยบำยและมำตรำกำรด้ำนกำรป้ องกันกำร
กระทำดังกล่ำว บริษทั ฯ มีกำรสือ่ สำรถ่ำยทอดไปยังพนักงำนทุกระดับและกำหนดไว้ในจรรยำบรรณองค์กรให้มคี วำมตระหนักต่อกำรกระทำกำรทีเ่ ป็ น
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองเป็ นสมำชิกโครวงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition : CAC) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต ตลอดจนได้ประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ เผยแพร่กบั บุคคลทัวไปได้
่ รบั ทรำบถึงจุดยืนของบริษทั ฯ ทีม่ คี วำมมังมั
่ นตั
่ ง้ ใจ
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ต่อกำรดำเนินงำนดังกล่ำว โดยคณะเจ้ำหน้ำทีต่ ่อต้ำงกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรขับเคลือ่ นนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รบั ชัน่ และ
ให้มกี ำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรสนับสนุนให้คู่คำ้ พันธมิตร ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภำคส่วนตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รปั ชัน่ โดยให้มกี ำรสือ่ สำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทีเ่ หมำะสมไปยังผูม้ สี ่วนได้เสีย ตลอดจนสนับสนุนให้มกี ำรจัดทำระบบป้ องกันและต่อต้ำนทุจริต
คอร์รปั ชันในองค์
่
กร หรือกำรเข้ำร่วมเป็ นสมำชิกภำคีเครื่องข่ำยต่ำงๆ ในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ อีกด้วย

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะทำหน้ำทีส่ อบทำนและรับรองกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยกำรเงินและบัญชี และผูส้ อบบัญชีประชุมร่วมกัน
และนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั ฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินทีป่ รำกฏในรำยงำนประจำปี โดยกำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำวจะต้องเป็ นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทีไ่ ด้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีทเ่ี หมำะสมและถือปฏิบตั อิ ย่ำงสมำ่ เสมอ รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

แผนสืบทอดตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษทั ฯ มีแผนกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม และโปร่งใส เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำ มีระบบกำรสรรหำกรรมกำรและ
ทัง้ จำกภำยในและภำยนอกเป็ นไปตำมกระบวนกำรสรรหำทีม่ กี ำรพิจำรณำบุคคลกรรมกำรผูจ้ ดั กำรทีม่ คี วำมเป็ นมืออำชีพ กำรสรรหำ โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นผูส้ รรหำบุคคลทีม่ คี วำมเหมำะสมเข้ำรับกำรคัดเลือก โดยผ่ำนหลักเกณฑ์และวิธกี ำรสรรหำคัดเลือกที่
กำหนด รวมถึงจัดให้มโี ครงกำรสำหรับพัฒนำผูบ้ ริหำรควบคู่ไปกับกำรพิจำรณำแผนสืบทอดงำน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำ บริษทั ฯ มีผูบ้ ริหำรทีม่ คี วำมรู ้
ควำมสำมำรถ สำมำรถสืบทอดตำแหน่งทีส่ ำคัญต่อไปในอนำคต

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั อืน่
คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นฐำนะกรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ฯ โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของกรรมกำรทีด่ ำรงตำแหน่งหลำยบริษทั อย่ำงรอบคอบ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำกรรมกำรให้เวลำในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นบริษทั ฯ ได้อย่ำงเพียงพอ จึงมีนโยบำย
กำหนดจำนวนบริษทั ทีก่ รรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำมำรถไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั อืน่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรของหน่วยงำนกำกับดูแล เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
- กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมกำรบริษทั ฯ นัน้ กรรมกำรแต่ละคนควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- กำหนดให้กรรมกำรอิสระดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ฯ ได้ไม่เกิน 9 ปี
- กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีแนวทำงให้ปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนกำกับอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง

การพิจารณาทางวินัย
บริษทั ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกณฑ์กำรพิจำรณำทำงวินยั สำหรับพนักงำน ผูบ้ ริหำร และกรรมกำรบริษทั ฯ โดยเมือ่ ได้รบั เรื่องร้องเรียน และ/หรือ
กำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำทีส่ ่อไปในทำงประพฤติมชิ อบ และ/หรือกำรกระทำกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้ฝ่ำยจัดกำรและ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯ จัดตัง้
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คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงตำมควำมเหมำะสมเป็ นผูส้ อบสวนหำข้อเท็จจริงและสรุปผล เพือ่ ส่งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมผิดทำงวินยั ดำเนินกำร
ต่อไป ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
- พนักงำนระดับตำ่ กว่ำระดับผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ให้ฝ่ำยจัดกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมผิดทำงวินยั เป็ นครัง้ ครำว และเสนอ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูพ้ จิ ำรณำและอนุมตั ิ
- พนักงำนในระดับผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรขึ้นไปทีไ่ ม่ได้เป็ นกรรมกำรบริษทั ให้คณะกรรมกำรบริหำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมผิดทำง
วินยั เป็ นครัง้ ครำว และเสนอคณะกรรมกำรบริหำรเป็ นผูพ้ จิ ำรณำและอนุมตั ิ
- กรรมกำรบริหำร ให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำควำมผิดทำงวินยั เป็ นครัง้ ครำว และเสนอคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ำรณำและอนุมตั ิ
- กรรมกำรบริษทั ฯ หำกกรรมกำรบริษทั ฯกระทำควำมผิดโดยทุจริตหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง ซึง่ รวมถึงกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมนโยบำย
ต่ำงๆ ทีบ่ ริษทั กำหนดไว้ ให้ประธำนกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรแต่งตัง้ กรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปผลเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
พิจำรณำตัดสิน และกรรมกำรดังกล่ำวจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึ้น
ทัง้ นี้ กำหนดให้มกี ำรรำยงำนรำยละเอียดผลกำรสืบสวนสอบสวน และผลกำรพิจำรณำทำงวินยั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ได้รบั ทรำบด้วย

การกากับดูแล
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรทุกระดับของบริษทั ฯ จะต้องเป็ นแบบอย่ำงทีด่ ใี นกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย กำรกำกับดูแลกิจกำรทีก่ ำหนด ฝ่ ำยจัดกำรเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในกำรเผยแพร่ควำมรู ้ สร้ำงควำมเข้ำใจ และส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับยึดถือปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงจริงจัง ต่อเนื่อง และ
สร้ำงให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในกำรปฏิบตั งิ ำน

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุม่ อย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ตำมนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดหลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับจรรยำบรรณของฝ่ ำยบริหำร และพนักงำน เพือ่ ให้ผูเ้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมภำรกิจของบริษทั ฯ ด้วยควำมซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม รวมทัง้ ให้มกี ำรดูแลและติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมแนวทำงดัง
กล่ำงอย่ำงสมำ่ เสมอ
ทัง้ นี้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนจะต้องรับทรำบและเข้ำใจ รวมถึงยึดถือตำมแนวทำงปฏิบตั ิ เพือ่ ให้กำรปฏบัตหิ น้ำทีข่ องแต่ละคนเป็ นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ เปิ ดเผย โปร่งใส ซือ่ สัตย์สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มทีเ่ กี่ยวข้อง

ข้อพึงปฏิบตั ติ ่อผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ
1. ต่อผูถ้ อื หุน้
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลำ มีควำมโปร่งใสและยุตธิ รรม
1.2 ระมัดระวังในกำรปฏิบตั กิ ำรใดๆ อันจะทำให้ผูถ้ อื หุน้ เกิดควำมสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของสำรสนเทศ
1.3 ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยให้ได้รบั ควำมเป็ นธรรมอย่ำงเท่ำเทียมกัน
1.4 กำกับดูแลให้มกี ำรบริหำรองค์กรด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบเพือ่ ป้ องกันควำมเสียหำยต่อผูถ้ อื หุน้
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2. ต่อลูกค้า
2.1 ปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม
2.2 ให้บริกำรทีเ่ ป็ นเลิศด้วยคุณภำพ และประสิทธิภำพ
2.3 ดูแลและรักษำผลประโยชน์ของลูกค้ำอย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม
2.4 รักษำควำมลับของลูกค้ำ รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่จำเป็ นต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
2.5 จัดระบบหรือช่องทำงเพือ่ ให้ลูกค้ำสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับบริกำร และดำเนินกำรแก้ไขรวมทัง้ แจ้งผลให้ลูกค้ำ
ทรำบอย่ำงรวดเร็ว
3. ต่อคูแ่ ข่งขัน
3.1 ดำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบกติกำมำรยำท ต่อต้ำนกำรแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม มีปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งขันด้วยกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบกติกำ
ของกำรแข่งขันทีด่ ี
3.2 ดำเนินธุรกิจโดยไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่กล่ำวหำว่ำร้ำยด้วยวิธกี ำรทีไ่ ม่สุจริตปรำศจำกข้อมูลควำมจริงหรือซำ้ เติมคู่แข่ง ขัน
3.3 ดำเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหำข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธที ไ่ี ม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม
3.4 ไม่กระทำกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สนิ ทำงปัญญำของคู่แข่งขัน และผูอ้ น่ื
4. ต่อคูค่ า้ และเจ้าหนี้
4.1 กำรจัดหำ จัดซื้อ จัดจ้ำงจะต้องอยู่ภำยใต้กฎระเบียบของบริษทั ฯ มีควำมโปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริษทั
4.2 หลีกเลีย่ งกำรจัดหำ จัดซื้อ จัดจ้ำงทีข่ ดั กับผลประโยชน์โดยรวมของบริษทั
4.3 ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหำ จัดซื้อ จัดจ้ำงต้องไม่รบั ประโยชน์ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมจำกคู่คำ้ และไม่มคี วำมสัมพันธ์ใกล้ชิดจน
อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจ ในกรณี ทม่ี กี ำรจัดหำ จัดซื้อ จัดจ้ำงกับคู่ คำ้ ที่มคี วำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ให้ผูเ้ กี่ยวข้องรำยงำนควำมสัมพันธ์ต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชำสูงสุดของสำยงำนนัน้ ๆ หรือรำยงำนต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเพือ่ ทรำบและให้ควำมเห็นเป็ นกำรล่วงหน้ำ และต้องไม่มสี ่วนร่วมในกำรอนุมตั ิ
4.4 กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ทีเ่ ป็ นคู่คำ้ กับบริษทั ฯ ต้องรำยงำนควำมสัมพันธ์ต่อสำยกำรบังคับบัญชำหรือรำยงำนต่อกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรเพือ่ ทรำบเป็ นกำรล่วงหน้ำ
4.5 เคำรพ และดำเนินกำรตำมข้อตกลงทีม่ กี ำรเจรจำต่อรอง และเป็ นไปตำมเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั กำรอนุมตั จิ ำกผูม้ อี ำนำจของบริษทั
4.6 หำกพบเหตุทท่ี ำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมข้อตกลง หรือสัญญำได้ ผูร้ บั ผิดชอบต้องรีบรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำทันที
4.7 ต้องให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง เป็ นจริง ไม่หลอกลวงให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนแก่คู่คำ้ หรือเจ้ำหนี้
4.8 ต้องรักษำและไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจกำรค้ำ และ/หรือข้อมูลควำมลับทำงธุรกิจคู่คำ้ เจ้ำหนี้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น เว้นแต่ได้รบั
กำรอนุญำตจำกผูม้ อี ำนำจของบริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียนัน้ ๆ แล ้ว
4.9 พนักงำนสำมำรถรับของขวัญ ซึง่ มีมลู ค่ำไม่เกิน 500 องรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่ำเกินกว่ำ บำท ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิเสธและจะต้ 500
บำท ต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชำทรำบ โดยใช้แบบคำขอกำรให้ รับของขวัญ และนำส่งของขวัญดังกล่ำว/ แก่ส่วนกลำง เพือ่ ตรวจสอบและจัดเก็บสำหรับ
นำไปเป็ นของรำงวัลให้กบั พนักงำนในโอกำสต่ำงๆ เช่น งำนเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
5. ต่อพนักงาน
5.1 ให้ควำมเป็ นธรรมต่อพนักงำนทุกคนและให้ผลตอบแทนและจัดให้มสี วัสดิกำรทีเ่ หมำะสม
5.2 ปฏิบตั ติ ่อพนักงำนด้วยควำมเป็ นธรรม เสมอภำค และไม่เลือกปฏิบตั ิ
5.3 เคำรพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ของพนักงำนทุกคน
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5.4 ดูแลเอำใจใส่ในกำรสร้ำงบรรยำกำศสภำพแวดล ้อม สุขอนำมัย ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ตลอดจนสวัสดิภำพควำมปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ ของพนักงำนทุกคน
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงำนในกำรพัฒนำควำมรู ้ และให้ควำมก้ำวหน้ำแก่พนักงำนตำมควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนักงำน
อย่ำงเป็ นธรรม
5.6 มีประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนด้วยเป็ นธรรม
5.7 เปิ ดโอกำสให้มกี ำรเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และส่วนรวม
5.8 ให้สทิ ธิกบั พนักงำนในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรใช้สทิ ธิทำงกำรเมือง ภำยใต้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยรัฐธรรมนู ญ โดยบริษทั จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สทิ ธินนั้ ๆ ของพนักงำน
5.9 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน
6. ต่อทางการและสังคมโดยส่วนรวม
6.1 ดำเนินธุรกิจให้ถกู ต้องตำมกฎหมำยและไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมหรือให้กำรสนับสนุนไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือดำเนินธุรกิจกับองค์กร
และ/หรือบุคคลทีก่ ระทำผิดต่อกฎหมำย หรือเป็ นภัยต่อสังคม
6.2 ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ขอ้ มูลทีส่ ำมำรถเปิ ดเผยได้เพือ่ ป้ องกันควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ
6.3 ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนนโยบำยต่ำงๆ ของทำงกำร ส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคม และสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ ตำมสมควร
6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคม และสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ ตำมสมควร โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ
ทีม่ ตี ่อสังคม และเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดให้มกี ำรควบคุมดูแลและป้ องกันธุรกรรมต่ำงๆ รวมถึงรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน ไม่ให้มคี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบำย
ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรทีก่ ำกับดูแล
8. การให้ หรือ รับของขวัญ
เพือ่ เป็ นกำรรักษำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจอย่ำงเหมำะสม ดังนัน้ จึงกำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรให้ รับของขวัญ ของกำนัล กำรเลี้ยง
รับรอง หรือผลประโยชน์อน่ื ใดของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้ใน นโยบำยต่อต้ำกำร“นทุจริตคอร์รปั ชัน่ ”

จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ต่อองค์กร
1.1 ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเต็มควำมสำมำรถให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั
1.2 ยึดมันในจริ
่
ยธรรม ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซือ่ สัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีควำมกล้ำในกำรทีจ่ ะแสดงควำมคิดเห็นในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
1.3 ใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำรและกลุม่ ทีม่ ผี ลประโยชน์อน่ื ใด
1.4 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภำยนอก
1.5 ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะกับบริษทั ฯ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
1.6 ส่งเสริมให้พนักงำนมีจรรยำบรรณทำงธุรกิจและมีจรรยำบรรณในกำรทำงำน ตลอดจนมีกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
2. ต่อผูถ้ อื หุน้
2.1 ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้เป็ นไปตำมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2.2 กำกับดูแลให้มกี ำรบริหำรองค์กรด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบเพือ่ ป้ องกันควำมเสียหำยหรือผลกระทบทีม่ ตี ่อผูถ้ อื หุน้
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2.3 รักษำผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้แน่ใจว่ำสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ได้รบั กำรเอำใจใส่และได้รบั กำรดูแลอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.4 เปิ ดเผยข้อมูลหรือรำยงำนสถำนภำพขององค์กรต่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุกำรณ์
3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1 ไม่มผี ลประโยชน์ส่วนตนในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ และไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ฯ
ซึง่ ยังมิได้มกี ำรเปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
3.2 ไม่ดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะทีอ่ ำจก่ อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่ อบริษทั ฯ รวมทัง้ ป้ องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์
4. ต่อชุมชน สังคมและจารีตประเพณี
4.1 ไม่กระทำกำรใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหำยต่อสังคมส่วนรวม
4.2 รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยกำหนดนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจทีไ่ ม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี และศีลธรรมอันดีงำม
4.3 มีจติ สำนึกด้ำนสิง่ แวดล ้อมและกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

จรรยาบรรณของผูบ้ ริหาร
“ผูบ้ ริหำร” หมำยถึง พนักงำนตัง้ แต่ระดับผูอ้ ำนวยกำรขึ้นไป โดยผูบ้ ริหำรต้องพึงปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณของพนักงำนและจรรยำบรรณ
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
1. ต่อองค์กร
1.1 ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซือ่ สัตย์สุจริต เป็ นธรรมเพือ่ ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสีย
1.2 พึงเปิ ดเผยสถำนภำพทำงกำรเงินของบริษทั ฯ อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุกำรณ์
1.3 อุทศิ ตน ควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถ เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ ตลอดเวลำ
1.4 พึงวำงตนให้เหมำะสมในฐำนะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภำยนอก รวมทัง้ ช่วยส่งเสริมภำพพจน์ของบริษทั ฯ เมือ่ มีโอกำสอันเหมำะสม
1.5 ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมนโยบำยหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตกำรปฏิบตั ติ ่อสังคมทีอ่ งค์กรกำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด
1.6 ในกรณีทจ่ี ะให้ขอ้ มูลข่ำวสำร หรือให้สมั ภำษณ์ต่อสือ่ มวลชน หรือต่อสำธรณชนจะต้องได้รบั มอบหมำยจำกบริษทั ฯ
2. ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.1 มีทศั นคติทด่ี ตี ่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำและพึงปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชำด้วยควำมเมตตำและเป็ นธรรม รวมทัง้ ไม่ใช้อำนำจหน้ำทีใ่ นทำงมิชอบ
2.2 มีภำวะผูน้ ำ และประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงทีด่ ี น่ำเชื่อถือแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
2.3 ให้ควำมรู ้ คำแนะนำ และคำปรึกษำแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ รวมทัง้ รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผูใ้ ต้บงั คับบัญชำด้วยควำมเต็ม
ใจและจริงใจ
2.4 ส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชำให้มคี วำมมันคงก้
่ ำวหน้ำในหน้ำทีก่ ำรงำนและควำมเป็ นอยู่ส่วนตัว
3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นควำมลับของบริษทั ฯ จำกตำแหน่งหน้ำที่ ไม่ว่ำจะมีเจตนำเพือ่ แสวงหำหรือไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและ
ผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
3.2 ไม่ดำเนินกำรใดๆ ทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
4. ต่อชุมชนและสังคม
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4.1 ปฏิบตั ติ นอยู่ภำยใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงำม
4.2 มีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมและองค์กรชุมชนต่ำงๆ โดยให้ควำมร่วมมือควำมช่วยเหลือตำมสมควรแก่ฐำนะและโอกำสทีเ่ หมำะสม
4.3 ละเว้นพฤติกรรมทีเ่ สือ่ มเสียอันอำจมีผลกระทบต่อภำพพจน์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบำยมุข ยำเสพติด กำรพนันทุก
ประเภท กำรมีหนี้สนิ ล ้นพ้นตัว เป็ นต้น
4.4 ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกำรใดๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อควำมมันคงของประเทศ
่
และ ดต่อศีลธรรมอันดีงำมหรือขั/
4.5 มีจติ สำนึกด้ำนสิง่ แวดล ้อมและกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
5. การให้ หรือ รับของขวัญ
เพือ่ เป็ นกำรรักษำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจอย่ำงเหมำะสม ดังนัน้ จึงกำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรให้ รับของขวัญ ของกำนัล กำรเลี้ยง
รับรอง หรือผลประโยชน์อน่ื ใดของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้ใน ”นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ “

จรรยาบรรณของพนักงาน
1. ต่อองค์กร
1.1 ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซือ่ สัตย์สุจริตเป็ นธรรมเพือ่ ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผูม้ สี ่วนได้เสีย
1.2 ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้ถกู ต้องและเป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคำสัง่ และประกำศทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด
1.3 มีทศั นคติทด่ี ตี ่อบริษทั ฯ และผูบ้ งั คับบัญชำตลอดจนมีควำมเคำรพเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชำ
1.4 ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรูค้ วำมสำมำรถอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนตำมทีพ่ งึ มีในตำแหน่งหน้ำทีก่ ำรงำนด้วยควำมเอำใจใส่และมี
ควำมรับผิดชอบ
1.5 แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นภำยใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทำงกำรกำหนดไว้อย่ำงเป็ นธรรม รวมทัง้ ไม่ตำหนิตเิ ตียนหรือ
กล่ำวหำในทำงร้ำยแก่บคุ คลอืน่
1.6 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษทั ฯ
1.7 ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องจำกตำแหน่งหน้ำทีแ่ ละข้อมูลอันเป็ นควำมลับของบริษทั ฯ
1.8 ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ มิใช่เพือ่ ประโยชน์ส่วนตน
1.9 วำงตนให้เหมำะสมในฐำนะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภำยนอก
1.10 ให้ควำมสนใจในกฎข้อปฏิบตั ทิ ำงจรรยำบรรณทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด และปฏิบตั ติ ำมอย่ำงเคร่งครัด รวมทัง้ หลีกเลีย่ งกำรกระทำทีข่ ดั แย้ง
ต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
1.11 ห้ำมกระทำกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรจัดหำหรือจัดให้มกี จิ กรรมทำงเพศเพือ่ ให้ได้มำซึง่ ธุรกิจ หรือเพือ่ สนับสนุนหน้ำทีก่ ำรงำน
1.12 ดูแลควำมประพฤติของตนและเพือ่ นร่วมงำน ไม่ให้มพี ฤติกรรมหรือกำรกระทำใดๆ ทีเ่ ป็ นลักษณะกำรคุกคำม ได้แก่ กำรคุกคำมทำง
วำจำ กำรคุกคำมทำงกำย กำรคุกคำมทีม่ องเห็นได้ และโดยเฉพำะกำรคุกคำมทำงเพศ เช่น กำรเกี้ยวพำรำสี กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทำงเพศ หรือ
กำรล่วงละเมิดทำงเพศด้วยกำยและวำจำ
1.13 พนักงำนทุกคนมีหน้ำทีส่ อดส่องดูแลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องเพือ่ นพนักงำนทุกระดับ เมือ่ พบเหตุทส่ี ่อไปในทำง ไม่สุจริต ต้องรีบรำยงำน
ควำมผิดปกตินนั้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรือแจ้งเบำะแสข้อร้องเรียนตำมทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ระบบไว้
1.14 พึงระมัดระวังกำรใช้เวลำงำนไปปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ น่ื ใดเพือ่ ประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจำกหน้ำทีร่ บั ผิดชอบทีม่ ตี ่อบริษทั ฯ ทัง้ นี้ให้รำยงำน
ต่อ ต่อผูบ้ งั คับบัญชำสูงสุดของสำยงำนนัน้ ๆ หรือรำยงำนต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเพือ่ อนุมตั ิ
1.15 พึงระมัดระวังกำรใช้และสือ่ สำรข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อควำมเสียหำยและชื่อเสียงของบริษทั ฯ
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2. ต่อลูกค้าและบุคคลภายนอก
2.1 ให้บริกำรแก่ลูกค้ำโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ลูกค้ำบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐำนของควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีอธั ยำศัยดี รับฟังควำม
คิดเห็นจำกลูกค้ำ มีจติ สำนึกในหน้ำทีก่ ำรให้บริกำรต่อลูกค้ำ และปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำทุกรำยด้วยควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน
2.2 ไม่ให้ควำมหวังหรือคำมันแก่
่ ลูกค้ำในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีต่ นเองไม่มอี ำนำจทีจ่ ะกระทำกำร
2.3 รักษำควำมลับของลูกค้ำและของบริษทั ฯ อย่ำงเคร่งครัดและไม่อำศัยควำมไว้วำงใจของลูกค้ำกระทำกำรเพือ่ ให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ของ
ตนเองและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
2.4 ไม่นำข้อมูลใดๆ ของลูกค้ำไปเผยแพร่แก่บคุ คลอืน่ หรือนำไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้ำ
2.5 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ อืน่ ใดจำกลูกค้ำหรือคู่คำ้ ของบริษทั นอกเหนือจำกค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมซึง่ บริษทั เรียกเก็บ
2.6 ในกรณีทเ่ี กิดปัญหำในกำรปฏิบตั งิ ำนหรือเกิดปัญหำเกี่ยวกับลูกค้ำให้พนักงำนรำยงำนหรือปรึกษำผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้
3. ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
3.1 มีทศั นคติทด่ี ตี ่อผูบ้ งั คับบัญชำ
3.2 ไม่กระทำกำรใดๆ นอกเหนือจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ เพือ่ หวังผลกำรเติบโตในหน้ำทีก่ ำรงำน
4. ต่อเพื่อนร่วมงาน
4.1 ปฏิบตั ติ ่อเพือ่ นร่วมงำนด้วยอัธยำศัยไมตรีทด่ี ี มีควำมจริงใจ และมีควำมสำมัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทำงทีช่ อบและเป็ น
ประโยชน์ต่องำนของบริษทั ฯ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรูใ้ นกำรทำงำนให้เพือ่ นร่วมงำนและผูใ้ ต้บงั คับบัญชำตำมลำดับชัน้
4.2 ไม่นำเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผูร้ ่วมงำนไปวิพำกษ์วจิ ำรณ์ในทำงเสือ่ มเสีย
5. ต่อชุมชนและสังคม
5.1 ปฏิบตั ติ นอยู่ภำยใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงำม
5.2 มีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมและองค์กรชุมชนต่ำงๆ โดยให้ควำมร่วมมือควำมช่วยเหลือตำมสมควรแก่ฐำนะ และโอกำสทีเ่ หมำะสม
5.3 ละเว้นพฤติกรรมทีเ่ สือ่ มเสียอันอำจมีผลกระทบต่อภำพพจน์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบำยมุข
ยำเสพ
ติด กำรพนันทุกประเภท กำรมีหนี้สนิ ล ้นพ้นตัว เป็ นต้น
5.4 ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกำรใดๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อควำมมันคงของประเทศ
่
และ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงำม
5.5 มีจติ สำนึกด้ำนสิง่ แวดล ้อมและกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลีกเลีย่ งกำรกระทำใดๆ อันเป็ นกำรขัดผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรติดต่อกับผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง หรือจำกกำรใช้โอกำสหรือข้อมูล
ทีไ่ ด้จำกกำรเป็ นพนักงำนเพือ่ แสวงหำประโยชน์ส่วนตน
7. การให้ หรือ รับของขวัญ
เพือ่ เป็ นกำรรักษำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจอย่ำงเหมำะสม ดังนัน้ จึงกำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรให้ รับของขวัญ ของกำนัล กำรเลี้ยง
รับรอง หรือผลประโยชน์อน่ื ใดของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้ใน ”นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ “

จรรยาบรรณของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
1. ต่อองค์กร
1.1 ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมจรรยำบรรณของพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
1.2 สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ภำพลักษณ์ และทัศนคติทด่ี ขี ององค์กร ให้เกิดขึ้นกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเครำะห์ และมี ผูส้ ่วนได้เสีย
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1.3 รำยงำนข้อมูลทีเ่ ป็ นประเด็นสำคัญทีส่ ่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่ ภำพลักษณ์ หรือทัศนคติทด่ี ี ขององค์กรให้ผูบ้ งั คับบัญชำทรำบโดยทันที
2. ต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
2.1 เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ทีจ่ ำเป็ นอย่ำงโปร่งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลำ น่ำเชื่อถือ และเป็ นธรรมแก่สำธำรณะ
2.2 เปิ ดโอกำสให้ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุม่ สำมำรถเข้ำถึงและสอบถำมข้อมูลได้
2.3 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ หรืออำจกระทบต่อกำรตัดสินใจลงทุน
2.4 สร้ำงควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเครำะห์ และผูม้ สี ่วนได้เสีย
2.5 ปฏิบตั หิ น้ำทีโ่ ดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นทีต่ งั้
3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1 รักษำควำมลับของบริษทั ฯ และไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในเพือ่ ประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
3.2 หลีกเลีย่ งกำรรับนัดในช่วงใกล้ประกำศงบกำรเงินของบริษทั ฯ และปฏิบตั ใิ นกำรซื้อขำยหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดไว้
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โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และขอ้ มูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร พนักงำนและอื่นๆ

โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานและอืน่ ๆ
รายละเอียดเกีย่ วกับการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอานาจลงนาม
นำยปรีชำ
นำยประภำส
นำยสมชัย
นำงเยำวนุช
นำยชนะชัย
นำยณรงค์
นำยธนดล
นำยชลัช
นำยเฉลิมชัย
นำยอเนก
นำยกมนดนัย
ดร.สุภสร
นำงแววตำ

อรรถวิภชั น์
ชุตมิ ำวรพันธ์
วนำวิทย
เดชวิทกั ษ์
ชุตมิ ำวรพันธ์
เจนลำภวัฒนกุล
สุจภิ ญ
ิ โญ
ชินธรรมมิตร์
ว่องไววิทย์
คำชุ่ม
ชินธรรมมิตร์
ชโยวรรณ
กุลโชตธำดำ

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

หมายเหตุ : C = ประธำนกรรมกำร, D = กรรมกำร, EC = ประธำนกรรมกำรบริหำร, EVC = รองประธำนกรรมกำรบริหำร,
ED = กรรมกำรบริหำร, S = ผูม้ อี ำนำจลงนำม, CAC = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, AC = กรรมกำรตรวจสอบ,
ID = กรรมกำรอิสระ, MD = กรรมกำรผูจ้ ดั กำร, M = ผูบ้ ริหำร
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โครงสร้างองค์กร บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และขอ้ มูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร พนักงำนและอื่นๆ

133

ส่วนที่ 2
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และขอ้ มูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร พนักงำนและอื่นๆ

นายปรีชา อรรถวิภชั น์
ตาแหน่ ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ : 84 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 0.04%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญำตรี วิศวกรรมอุตสำหกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปรัญญำโท วิศวกรรมอุสำหกำรและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรัฐโอ
คลำโฮมำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษทั
ไทย (DAP รุ่นที่ 107/2017) สมำคมส่ง เสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมกำรบริษทั ในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (DCP รุ่นที่ 39/2004) สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
- Finance for Non – Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004)
- Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 11/2006)
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรวิทยำลัยป้ องกันรำชอำณำจักร (วปอ. รุ่น 32)
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ยอ้ นหลัง :
2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำรวิชำกำร
สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระ
บรมรำชูปถัมภ์
2562 – ปัจจุบนั
นำยกสภำมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ
2562 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
มูลนิธคิ ุณหญิงพรรณชื่น รื่นสิริ
2562 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ
2562 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร
บริษทั เกษตรไทยอุตสำหกรรมนำ้ ตำล จำกัด

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)
2554 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั เกษตรไทยไบโอเพำเวอร์ จำกัด
2553 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั เอสไอ.พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด
2551 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2551 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
2551 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด
2551 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด
2551 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมนำ้ มัน จำกัด
2551 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั ร่วมกิจอ่ำงทองคลังสินค้ำ จำกัด
2551 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั นำ้ ตำลเกษตรไทย จำกัด
2547 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั เอกรัฐพัฒนำ จำกัด
2547 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยกระทรวงแรงงำน
2546 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั สยำม พี.พี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
2545 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
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ส่วนที่ 2
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และขอ้ มูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร พนักงำนและอื่นๆ

นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
ตาแหน่ ง : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
อายุ : 84 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 2.34% (ตนเอง 2.34% / ภรรยำ 0.0%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : บิดำของบุคคลที่ 4
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- มัธยมศึกษำปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้ำนบึงอุตสำหกรรม
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษทั
ไทย (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2547 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั บีบี แคปปิ ตอล จำกัด
2543 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2543 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
2543 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมนำ้ มัน จำกัด
2532 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั พำรำไฮเทค จำกัด
2543 – 2560
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด
2543 – 2560
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
2543 – 2560
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
2519 – 2560
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด

นายสมชัย วนาวิทย
ตาแหน่ ง : กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 84 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) :ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลัยเซ๊ำท์อสี เทิน
หลุยเซียน่ำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเซ๊ำท์อสี เทิน
หลุยเซียน่ำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษทั
ไทย (DAP รุ่นที่ 8/2004) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมกำรบริษทั ในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (DCP รุ่นที่ 49/2004) สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2557 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2549 – ปัจจุบนั
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
บริษทั ซำบีน่ำ จำกัด (มหำชน)
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ส่วนที่ 2
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และขอ้ มูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร พนักงำนและอื่นๆ

นางเยาวนุ ช เดชวิทกั ษ์
ตาแหน่ ง : กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อายุ : 46 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 0.0006% (ตนเอง 0.0004% /สำมี 0.0002%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็ นบุตรของบุคคลที่ 2
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี (ภำค
ภำษำอังกฤษ) สำขำกำรเงิน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรระหว่ำงประเทศ
Schiller International University ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน Bentley College
รัฐแมสซำชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำร
บริษทั ไทย (DAP รุ่นที่ 126/2009) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทั ไทย (IOD)
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร CFO’s Orientation Course for
New IPOs รุ่นที่ 3
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหชน)
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมนำ้ มัน จำกัด
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั บีบี แคปปิ ตอล จำกัด
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั มันคงสยำมธุ
่
รกิจ จำกัด
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั พำรำไฮเท็ค จำกัด
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ส่วนที่ 2
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และขอ้ มูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร พนักงำนและอื่นๆ

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
ตาแหน่ ง : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
อายุ : 49 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็ นบุตรของบุคคลที่ 2
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี สำขำนิตศิ ำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท คณะศิลปศำสตร์ สำขำกฎหมำยธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทนเนสซี่
สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สำขำอุตสำหกำรมหำวิทยำลัย
เทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำร
บริษทั ไทย (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทั ไทย (IOD)
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูงตลำดทุน รุ่นที่ 21
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2543 - ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2561 – ปัจจุบนั
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริษทั
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน)
2557 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั นำ้ ตำลเกำะกง จำกัด
2549 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)
2543 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด
2543 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
2543 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมนำ้ มัน จำกัด
2543 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
2543 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด
2543 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั นำ้ ตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
2543 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั เค.เอส.แอล เรียลเอสเทต จำกัด
2555 – 2560
กรรมกำรบริหำร
บริษทั นำ้ ตำลสะหวันนะเขต จำกัด
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นายธนดล สุจภิ ญิ โญ
ตาแหน่ ง : กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
อายุ : 55 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 0.003% (ตนเอง 0.002% / ภรรยำ 0.001%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : บุตรเขยของบุคคลที่ 2
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี กำรตลำด (MBA) มหำวิทยำลัยแคลสเตทซำนเบอร์
นำดิโนรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำโท กำรตลำดและกำรจัดกำร (MBA) มหำวิทยำลัยเม
อเซ่อ เมคอนแอทแลนต้ำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษทั
ไทย (DAP รุ่นที่ 76/2008) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2556 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2554 – ปัจจุบนั
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
โรงแรมสเปลนดิด แอท เขำใหญ่
2551 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2551 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
2551 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด
2551 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
2551 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมนำ้ มัน จำกัด
2551 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
ตาแหน่ ง : กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
อายุ : 56 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษทั
ไทย (DAP รุ่นที่ 62/2007) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2555 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั มิตรเกษตร อุทยั ธำนี จำกัด
2555 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั อุทยั ธำนี ไอโอ เอเนอยี จำกัด
2549 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2549 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด
2548 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั อุตสำหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
2542 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั วัฒนกุลอ๊อกซิเย่น จำกัด

138

ส่วนที่ 2
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และขอ้ มูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร พนักงำนและอื่นๆ

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
ตาแหน่ ง : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
อายุ : 53 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี กำรเงินกำรธนำคำร มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญำโท กำรเงินกำรธนำคำร มหำวิทยำลัยเมอร์เซอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษทั
ไทย (DAP รุ่นที่ 76/2008) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
- หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่นที่ 6
สถำบันวิทยำกำรพลังงำน
- หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ อุตสำหกรรมและ
กำรลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม
- หลักสูตร Brain กำรปฏิรูปธุรกิจ-สร้ำงเครือข่ำยนวตกรรม รุ่นที่ 2
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2563 – ปัจจุบนั
กรรมกำรบริษทั
บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหำชน)
2563 – ปัจจุบนั
2562 – ปัจจุบนั
2562 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
บริษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
บริษทั เคเอสแอล กรีนอินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด
กรรมกำร
บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน)

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)
2560 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จำกัด
2560 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล จำกัด
2560 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรสรรหำ
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั

บริษทั มำสเตอร์แอด จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
บริษทั เซ็งเพรส จำกัด
กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ธนำรักษ์พฒั นำสินทรัพย์ จำกัด
กรรมกำร
บริษทั ชินกิจ จำกัด
กรรมกำร
บริษทั รำชำโซลำร์ แมททีเรียล จำกัด
กรรมกำร
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
นำยกสมำคม
สมำคมกำรค้ำผูผ้ ลิตนำ้ ตำลและชีวพลังงำนไทย
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ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)
2550 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด
2550 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
2550 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั รำชำปอร์ซเลน จำกัด
2550 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ชนำรัตน์ จำกัด
2549 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
2547 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั

บริษทั นำ้ ตำลสะหวันนะเขต จำกัด
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
บริษทั นำ้ ตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)และบริษทั ในเครือ
กรรมกำร
บริษทั เคเอสแอล ชูกำร์โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมกำร
บริษทั พำรำรวมโชค จำกัด
กรรมกำร
บริษทั เกำะกงแพลนเตชัน่ จำกัด
กรรมกำร
บริษทั โรงไฟฟ้ ำตำ้ ตำลขอนแก่น จำกัด
กรรมกำร

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ไทยชูกำร์มลิ เลอร์ จำกัด
2540 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด
2540 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
คณะกรรมกำรอ้อยและนำ้ ตำลทรำยภำคใต้
คณะกรรมกำร พ.ร.บ. อ้อยและนำ้ ตำลปี 2527
2539 – ปัจจุบนั
2539 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
บริษทั รำชำเซรำมิค จำกัด
กรรมกำร
บริษทั เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชัน่ จำกัด

บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
กรรมกำร
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
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ดร.สุภสร ชโยวรรณ
ตาแหน่ ง : กรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 84 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี สำขำกสิกรรมและสัตวบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ปริญญำโท สำขำวิทยำศำสตร์และโภชนำกำรด้ำนอำหำร
มหำวิทยำลัยบริคแฮม ยัง รัฐยูท่ำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำเอก สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดำ้ นอำหำร รัฐห
ลุยเซียนำ มหำวิทยำลัยหลุยเซียนำสะเตต ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำร
บริษทั ไทย (DAP รุ่นที่ 77/2009) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทั ไทย (IOD)
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมกำรบริษทั ในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีข่ องตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (DCP รุ่นที่ 112/2009) สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2557 – ปัจจุบนั
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2552 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2552 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด
2552 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
2552 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมนำ้ มัน จำกัด
2552 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
ตาแหน่ ง : กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 36 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี บัญชีบณั ฑิต คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ปริญญำโท สำขำกำรเงินมหำวิทยำลัยวิสคอนซิน แมดิสนั -ไวท์
วอเตอร์
- ปริญญำโท สำขำภำวะควำมเป็ นผูน้ ำและพฤติกรรมองค์กร
มหำวิทยำลัยไฟนด์เลย์
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำร
บริษทั ไทย (DAP รุ่นที่ 178/2020) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Orientation Course – CFO Focus on
Financial Reporting รุ่นที่ 8 สภำวิชำชีพบัญชี
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2563 – ปัจจุบนั
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด
2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
สมำคมผูผ้ ลิตนำ้ ตำลและชีวพลังงำนไทย
2560 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
บริษทั เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษทั เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดจ้ำง
บริษทั นำ้ ตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
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นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
ตาแหน่ ง : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
อายุ 64 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัยฮำวำย ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศิ
นทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำร
บริษทั ไทย (DAP รุ่นที่ 84/2010) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2553 – ปัจจุบนั
กรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2554 – ปัจจุบนั
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษทั ฟิ งเคิลไทย จำกัด (มหำชน)
2551 – ปัจจุบนั
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษทั เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด (มหำชน)

นายเอนก คาชุ่ม
ตาแหน่ ง : กรรมการ, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
อายุ : 63 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี สำขำนิตศิ ำสตร์บณั ฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- เนติบณั ฑิต สำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณั ฑิตยสภำ
- ปริญญำโท สำขำนิตศิ ำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐำนของผูท้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำร
บริษทั ไทย (DAP รุ่นที่ 85/2010) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2557 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2553 – ปัจจุบนั
กรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2551 – ปัจจุบนั
เจ้ำของ
สำนักงำน อเนก คำชุ่ม ทนำยควำม
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นางแววตา กุลโชตธาดา
ตาแหน่ ง : รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและ
บัญชี และเลขานุ การบริษทั
อายุ : 43 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยบูรพำ
- ปริญญำโท กำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประวัตกิ ารอบรม :
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรเลขำนุกำรบริษทั รุ่นที่ 71/2016
สถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2561 – ปัจจุบนั
รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
และเลขำนุกำรบริษทั
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2558 – 2560
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
และเลขำนุกำรบริษทั
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)

นางสาวสุภาพ นิ่ มพลับ
ตาแหน่ ง : ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
อายุ : 40 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2563 – ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2561 – 2562
ผูจ้ ดั กำรส่วนงำนบัญชี
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2559 – 2560
หัวหน้ำแผนกบัญชี (อำวุโส)
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
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ทักษะ ความรู ้ ประสบการณ์ของคณะกรรมการ (Broad Skill Matrix)
คณะกรรมกำรบริษทั มีจำนวนทัง้ สิ้น 12 คน มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ มีทกั ษะควำมเป็ นผูน้ ำ มีวสิ ยั ทัศน์และกำรตัดสินทีเ่ ป็ นอิสระใน
กำรกำหนดทิศทำงของธุรกิจและกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจและนโยบำยของบริษทั ฯ โดยมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษทั ฯ ใช้ระบบ Skills Matrix มำใช้ในกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร โดยพิจำรณำคุณสมบัตติ ่ำงๆ ของกรรมกำรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
เช่น ประสบกำรณ์ ควำมรูค้ วำมสำมำรถ ควำมซือ่ สัตย์สุจริต รวมทัง้ ทักษะด้ำนควำมเสีย่ งและกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง ควำมเป็ นผูน้ ำทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และ
ควำมรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีกำรสือ่ สำร

Broad Skill Matrix
ลา
ดับ

รายชื่อ
กฎหมาย

บัญชี
การเงิน
การธนาคาร
การตรวจสอบ

วิศวกรรม





1

นำยปรีชำ

อรรถวิภชั น์

2

นำยประภำส

ชุติมำวรพันธ์

3

นำยสมชัย

วนำวิทย



4

นำงเยำวนุช

เดชวิทกั ษ์



5

นำยชนะชัย

ชุติมำวรพันธ์

6

นำยณรงค์

เจนลำภวัฒนกุล

7

นำยธนดล

สุจภิ ญ
ิ โญ

8

นำยชลัช

ชินธรรมมิตร์



9

นำยเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์



10

นำยอเนก

คำชุ่ม

11

นำยกมนดนัย

ชินธรรมมิตร์

12

ดร.สุภสร

ชโยวรรณ





การตลาด
และ
การจัดการ



ภาวะ
ความ
เป็ นผูน้ า

การกากับ
ดูแล
กิจการที่ดี

































โภชนาการ
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
ด้านอาหาร
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รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวนทัง้ หมด 12 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
นำยปรีชำ
นำยประภำส
นำยสมชัย
นำงเยำวนุช
นำยชนะชัย
นำยณรงค์
นำยธนดล
นำยชลัช
นำยเฉลิมชัย
นำยอเนก
นำยกมนดนัย
ดร.สุภสร

อรรถวิภชั น์
ชุตมิ ำวรพันธ์
วนำวิทย
เดชวิทกั ษ์
ชุตมิ ำวรพันธ์
เจนลำภวัฒนกุล
สุจภิ ญ
ิ โญ
ชินธรรมมิตร์
ว่องไววิทย์
คำชุ่ม
ชินธรรมมิตร์
ชโยวรรณ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั / กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษทั ฯ
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันตำมหนังสือรับรองบริษทั ฯ คือ นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์ หรือ นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์ หรือ นำยชนะชัย
ชุตมิ ำวรพันธ์ หรือ นำยณรงค์ เจนลำภวัฒนกุล หรือ นำยธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ หรือ นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ จำนวนสองในหกท่ำนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
พร้อมทัง้ ประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ

กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรทีม่ คี วำมเป็ นอิสระจำกผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือกลุม่ ของผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ผูม้ อี ำนำจควบคุม และผูบ้ ริหำร
ของบริษทั ฯ มีหน้ำทีแ่ สดงควำมเห็นอย่ำงเสรีตำมภำรกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ในกำรปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ำย
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
1.บริษทั ฯ ได้กำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ดังนี้ ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
2.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือทีป่ รึกษำของส่ว นรำชกำรซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั
3.ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดำมำรดำ คู่สมรส พีน่ อ้ ง และ
บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผู ม้ อี ำนำจ ควบคุม
ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
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4.ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษ ทั ใน
ลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ีนยั หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของ ผูท้ ม่ี ี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมผู ้ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ น้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
5.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั และ ไม่
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล ้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
6.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำร
เกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู ้ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผู ้
มีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล ้ว ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
7.ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่
8.ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือ ไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้ำง
หุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำง เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9.ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษทั
กรรมกำรอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ำมข้อ 1 ถึงข้อ 9 อำจได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยบริษทั เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ในกรณีทบ่ี คุ คลทีบ่ ริษทั ฯ
แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำง
วิชำชีพเกินมูลค่ำทีก่ ำหนดตำมข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมกำรบริษทั อำจพิจำรณำผ่อนผันให้ได้ หำกเห็นว่ำกำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบต่อ
กำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละกำรให้ควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ และบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวำระพิจำรณำแต่ งตัง้ กรรมกำร
อิสระดังกล่ำวแล ้ว
(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ทีท่ ำให้บคุ คลดังกล่ำวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด
(ข) เหตุผลและควำมจำเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษทั ในกำรเสนอให้มกี ำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ

การแต่งตัง้ และพ้นจากตาแหน่ งกรรมการบริษทั
บริษทั ฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับกำรแต่งตัง้ และกำรพ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรบริษทั ฯ สรุปได้ดงั นี้
การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั
1.ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูม้ อี ำนำจเลือกตัง้ กรรมกำรบริษทั
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะทำหน้ำทีค่ ดั เลือกบุคคลทีส่ มควร
ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร บริษทั ฯ และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ิ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1.1 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ โดยหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
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1.2 กำรเลือกตัง้ กรรมกำร จะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เป็ นรำยบุคคล หรือเป็ นครัง้ เดียวเต็มจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดทีจ่ ะต้อง
เลือกตัง้ ในครำวนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ตำมแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร โดยในกำรออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเลือกตัง้ เป็ นรำยบุคคล หรือเป็ น
คณะบุคคลแต่ละคนทีถ่ อื หุน้ ออกเสียงเลือกตัง้
จะได้รบั คะแนนเสียงจำกผูถ้ อื หุน้ ตำมจำนวนหุน้ ทีผ่ ูถ้ อื หุน้ คนนัน้ มีอยู่ทงั้ หมดตำม(1) โดยผูถ้ อื หุน้
ดังกล่ำวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูห้ นึ่งผูใ้ ด มำกหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
1.3 บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงตำมลำดับลงมำ เป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรตำมจำนวนเท่ำกับจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึง มี หรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผูเ้ ป็ นประธำน ในทีป่ ระชุมนัน้ เป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ขำด
2.คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำเลือกกรรมกำร คนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ น
รองประธำนได้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมข้อบังคับบริษทั ฯ และตำมทีป่ ระธำนกรรมกำรมอบหมำย (ปัจจุบนั ไม่มกี ำรแต่งตัง้ รองประธำนบริษทั )
3.คณะกรรมกำรเลือกตัง้ กรรมกำรคนหนึ่งเป็ นกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
4.ในกรณีทต่ี ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอน่ื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล ซึง่ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรทีว่ ่ำงลงจะเหลือน้อยกว่ำ
สองเดือน บุคคลซึง่ เป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรทีต่ นแทน มติของคณะกรรมกำร
ในกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมกำรทีย่ งั เหลืออยู่
5.ในกรณีทต่ี ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือน้อยกว่ำจำนวนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมกำรทีเ่ หลืออยู่กระทำกำรในนำมของคณะกรรมกำร
ได้แต่เฉพำะกำรจัดให้มกี ำรประชุมผู ้ถือหุน้ เพือ่ เลือกตัง้ กรรมกำรแทนตำแหน่งทีว่ ่ำงทัง้ หมดเท่ำนัน้ โดยให้กระทำภำยในหนึ่งเดือน นับแต่วนั ทีจ่ ำนวน
กรรมกำรว่ำงลงเหลือน้อยกว่ำจำนวนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม
และบุคคลซึง่ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่ ของ
กรรมกำรซึง่ ตนแทน
6.กรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่ ควรได้รบั ฟังกำรบรรยำยสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทีจ่ ำเป็ น และเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีก่ รรมกำร
ภำยในเวลำสำมเดือนนับจำกวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้
การพ้นจากตาแหน่ ง
1.ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี (กรรมกำรซึง่ พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้)
2.นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล ้ว กรรมกำรจะพ้นจำกตำแหน่งเมือ่ ตำย หรือลำออก หรือขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำม
ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก หรือศำลมีคำสังให้
่ ออก
3.กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยน่ื ใบลำออกต่อบริษทั ฯกำรลำออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลำออกไปถึงบริษทั ฯ

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั มีบทบำทและหน้ำทีใ่ นกำรกำหนดนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ ตลอดจนกำหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ ำหมำย และแผนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน
และงบประมำณทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพือ่ ให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้กำหนดไว้ คณะกรรมกำรบริษทั จะต้องมี
ควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ (Accountability) ทีม่ ตี ่อบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภำคส่วน ทัง้ นี้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีบทบำทและหน้ำที่
ในกำรกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เป็ นไปโดยถูกต้องตำมกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยต่ำงๆ ตลอดจนปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
โดยมีรำยละเอียดบทบำทหน้ำทีข่ อง
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
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1.มีหน้ำทีก่ ำหนดเป้ ำหมำย นโยบำย แนวทำง แผนงำน งบประมำณและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับดูแล
กำรบริหำรกำรจัดกำรให้ฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลใดๆ ซึง่ ได้รบั มอบหมำยให้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลเพือ่ ให้แน่ใจว่ำฝ่ ำยบริหำรหรือบุคคลใดๆ นัน้ ได้ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด เพือ่ เพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ กำร
และกำไรสูงสุดให้แก่ผูถ้ อื หุน้
2.มีอำนำจและรับผิดชอบในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยควำมซือ่ สัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสมำ่ เสมอ
3.มีอำนำจตรวจสอบและพิจำรณำอนุมตั นิ โยบำย แนวทำง และแผนกำรดำเนินงำนสำหรับโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษทั ฯ ตำมทีไ่ ด้รบั
เสนอจำกคณะอนุกรรมกำร และ/หรือฝ่ ำยบริหำร
4.ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสมำ่ เสมอ และดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ผูล้ งทุนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส

อานาจอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั
1.อนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสัน้ ระยะยำว และนโยบำยทีส่ ำคัญ เช่น นโยบำยกรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี นโยบำยกำรต่อต้ำน
คอร์รปั ชัน่ เป็ นต้น
2.อนุมตั หิ ลักเกณฑ์กำรเงิน กำรลงทุน และทิศทำงกำรลงทุนของบริษทั ฯ รวมถึงเป้ ำหมำยทำงกำรเงิน แผนงำน และงบประมำณประจำปี
3.อนุมตั กิ ำรขอซื้อขอจ้ำงในส่วนทีเ่ กินวงเงินอนุมตั ขิ องกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
4.อนุมตั กิ ำรดำเนินงำนทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมำย กรอบวัตถประสงค์ ข้อบังคับบริษทั ฯ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
รวมถึงติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินตำมนโยบำยและแผนงำนทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
5.อนุมตั กิ ำรทำรำยกำรตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง เช่น รำยกำรทีเ่ กี่ยว
โยงกัน รำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์
6.อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ และวงเงินปรับค่ำตอบแทนประจำปี ของพนักงำน
7.อนุมตั กิ ำรไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอืน่ ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

อานาจการอนุ มตั ขิ องผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ดาเนิ นงานในเรื่องสาคัญ
กำรดำเนินงำนในเรื่องสำคัญต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู ้
ถือหุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีดงั ต่อไปนี้
1.กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ฯ ทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บคุ คลอืน่
2.กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษทั อืน่ หรือบริษทั เอกชนมำเป็ นของบริษทั ฯ
3.กำรทำ แก้ไข หรือกำรยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทั ฯ ทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญ
4.กำรมอบหมำยให้บคุ คลอืน่ เข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษทั ฯ
5.กำรรวมกิจกำรกับบุคคลอืน่ เข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษทั ฯ
6.กำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือปริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
7.กำรเพิม่ ทุนหรือลดทุนของบริษทั ฯ หรือกำรออกหุน้ กู ้
8.กำรควบบริษทั หรือเลิกบริษทั
148

ส่วนที่ 2
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และขอ้ มูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร พนักงำนและอื่นๆ

อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
เพือ่ ให้อำนำจหน้ำทีใ่ นกำรกำหนดนโยบำย และกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งแยกจำกกันได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงเพือ่ ให้บทบำทกำร
เป็ นผูน้ ำคณะกรรมกำรบริษทั และกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยบริหำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้กำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษทั
และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธำนกรรมกำรบริษทั มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1.เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนกำรกำหนดระเบียบวำระ
กำรประชุม ร่วมกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
2.เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และควบคุมกำรประชุมให้มปี ระสิทธิภำพ เป็ นไปตำมระเบียบข้อบังคับบริษทั
ฯ สนับสนุนและเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรได้รบั ทรำบข้อมูลอย่ำงเพียงพอ และสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระ
3.สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษทั ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเต็มควำมสำมำรถตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
4.ดูแล ติดตำม กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอืน่ ๆ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้
5.ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงทัง้ สองฝ่ ำยเท่ำกัน

คณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี คณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อย เพือ่ พิจำรณำกลันกรองกำรด
่
ำเนินงำนที่
สำคัญเป็ นกำรเฉพำะเรื่องให้เป็ นไปอย่ำงรอบคอบและมีประสิทธิภำพ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชุดย่อย มีดงั ต่อไปนี้
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริหำร มีจำนวนทัง้ หมด 6 ท่ำน ประกอบด้วย

ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
นำยประภำส
นำงเยำวนุช
นำยชนะชัย
นำยณรงค์
นำยธนดล
นำยชลัช

ชุตมิ ำวรพันธ์
เดชวิทกั ษ์
ชุตมิ ำวรพันธ์
เจนลำภวัฒนกุล
สุจภิ ญ
ิ โญ
ชินธรรมมิตร์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.ดำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษทั ฯตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสังและมติ
่
ของทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯทุกประกำร
2.พิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ กำหนดแผนกำรเงินงบประมำณกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรขยำยงำน กำรประชำสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนทีแ่ ต่งตัง้ บรรลุตำม
เป้ ำหมำย
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ส่วนที่ 2
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และขอ้ มูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร พนักงำนและอื่นๆ

3.พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ตำมทีฝ่ ่ ำยจัดกำรเสนอ ก่อนทีจ่ ะนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำและอนุมตั ิ ทัง้ นี้ ให้
รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมตั กิ ำรเปลีย่ นแปลงและเพิม่ เติมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ในระหว่ำงทีไ่ ม่มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
และให้
นำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ ทรำบในทีป่ ระชุมครำวต่อไป
4.มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั กิ ำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น กำรจัดซื้อทรัพย์สนิ วัตถุ ดิบ เครื่องจักร
ยำนพำหนะ กำรประมูลงำนฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำร ไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้ำน) บำท และอนุมตั วิ งเงินสำหรับกำรจัดซื้อวัตถุดบิ ได้แก่
ข้ำวสำลี สำหรับแต่ละรำยกำร ไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้ำสิบล้ำน) บำท และให้รำยงำนต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรรับทรำบ
5.อนุมตั กิ ำรใช้จ่ำยเงินลงทุนทีส่ ำคัญๆ ทีไ่ ด้กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมทีจ่ ะได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือ
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักกำรไว้แล ้ว
6.มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั กิ ำรกูย้ มื เงินกำรจัดหำวงเงินสินเชื่อหรือกำรออกตรำสำรหนี้ รวมถึงกำรให้หลักประกัน กำรคำ้ ประกันเงินกูห้ รือ
สินเชื่อ หรือกำรขอสินเชื่อใดๆ ของบริษทั ฯ
7.เป็ นคณะทีป่ รึกษำฝ่ ำยจัดกำรในเรือ่ งเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำรอืน่ ๆ
8.กำหนดโครงสร้ำงองค์กร อำนำจกำรบริหำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรกำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัส
พนักงำนระดับผูบ้ ริหำร และกำรเลิกจ้ำง
9.ให้มอี ำนำจในกำรมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุม
ของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอำนำจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่ำว มีอำนำจตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนำจ หรืออำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมที่
คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร
10.ดำเนินกำรอืน่ ใดๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยเป็ นครำวๆ ไป
ทัง้ นี้ อำนำจของคณะกรรมกำรบริหำร จะไม่รวมถึงกำรอนุมตั ริ ำยกำรใดทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งหรือรำยกำรใดที่ คณะกรรมกำรบริหำร หรือ
บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ตำมกฎเกณฑ์ข อง
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ กำรอนุมตั ริ ำยกำรในลักษณะดังกล่ำว จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
พิจำรณำและอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำว ตำมทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯ หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริหำร มีจำนวนทัง้ หมด 3 ท่ำน ประกอบด้วย

ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
นำยสมชัย
นำยเฉลิมชัย
นำยอเนก

วนำวิทย
ว่องไววิทย์
คำชุ่ม

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

โดยมีบุคคลลาดับที่ 1 นายสมชัย วนาวิทย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูท้ มี ่ คี วามรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ดา้ นบัญชี และการเงิน เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าที ่
สอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน และเคยมีประสบการณ์การทางานด้านสินเชือ่ ในบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งนิวออลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่งตัง้ จำกกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อย 3 คน ซึง่ เป็ นกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ โดยต้องมีคุณสมบัตคิ วำมเป็ น
กรรมกำรอิสระตำมประกำศ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และต้อง
มีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูม้ คี วำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะทำหน้ำทีส่ อบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
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ส่วนที่ 2
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และขอ้ มูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร พนักงำนและอื่นๆ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน โดยจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1.ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบท่ำนหนึ่ง
เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2.เป็ นกรรมกำรอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ำมทีก่ ำหนด และมีคุณสมบัตใิ นลักษณะเดียวกับทีก่ ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่ำด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3.เป็ นผูท้ ส่ี ำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่ และแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมหน้ำที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ได้อย่ำงเป็ นอิสระ โดยไม่
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง หรือญำติสนิทของบุค คลดังกล่ำว
4.มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี้ตอ้ งมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนทีม่ คี วำมรู แ้ ละ
ประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษทั ฯมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก และ
ผูบ้ ริหำรที่รบั ผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตรมำสและประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผูส้ อบบัญชีสอบทำน หรือ
ตรวจสอบรำยกำรใดๆ ทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรื่องสำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ
2. สอบทำนให้บริษทั ฯมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำน
อืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่ ำตอบแทนของบุคคล
ดังกล่ำว โดยคำนึงถึงควำมน่ ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร ปริมำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั้ และประสบกำรณ์ของ
บุคลำกรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตร
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ซ) รำยกำรอื่น ที่เ ห็น ว่ ำ ผู ถ้ ือ หุน้ และผู ล้ งทุน ทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ข อบเขตหน้ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบที่ไ ด้ร บั มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
7. ปฏิบตั กิ ำรอืน่ ใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั ฯมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. มีอำนำจในกำรดำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมทีจ่ ำเป็ นในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผล
กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้แก่
ก) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ข) กำรทุจริตหรือมีสง่ิ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรแสวงหำควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจำกทีป่ รึกษำทำงวิชำชีพอืน่ ใด เมือ่ เห็นว่ำจำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำนภำยใต้หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบสำเร็จลุลว่ งด้วยดี ทัง้ นี้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีร่ ำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
สอบสวนต่อคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เพือ่ ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควร

อานาจและหน้าที่ตามกฎบัตร
1. สอบทำนให้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทก่ี ำหนดโดยกฎหมำยอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีเ่ หมำะสมและมี
ประสิทธิผล และสอบทำนประสิทธิผล และควำมเพียงพอของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
3. สอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจำรณำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
5. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระ เพือ่ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เสนอเลิกจ้ำง เสนอค่ำตอบแทนของ
ผูส้ บอบบัญชี รวมทัง้ เข้ำประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปี ละหนึ่งครัง้
6. พิจำรณำขอบเขตกำรตรวจสอบและแผนกำรตรวจสอบของผูต้ รวจสอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภำยในให้มคี วำมสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน
และลดควำมซำ้ ซ้อนในส่วนทีเ่ กี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน
7. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบ รวมทัง้ ให้ควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ และอัตรำกำลังของสำนัก ตรวจสอบภำยใน
8. พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงผูจ้ ดั กำรตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของสำนักตรวจสอบภำยใน
9. สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
10. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั
11. มีอำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลของกำรตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เ่ี กี่ยวข้องภำยใต้ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย
ปฏิบตั ติ ำมระเบียบของบริษทั ฯ
12. หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระทำซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำ เนินงำนของบริษทั
ฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงทันเวลำ ได้แก่
12.1 รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
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12.2 กำรทุจริตหรือมีสง่ิ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
12.3 กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ
หำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนินกำรให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีเ่ หมำะสม โดยไม่มเี หตุอนั ควร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะต้องรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำทีฝ่ ่ ำฝื นกฎหมำยดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมือ่ ได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว
13. ปฏิบตั กิ ำรอืน่ ใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจำนวนทัง้ หมด 3 ท่ำน
ประกอบด้วย

ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
นำยอเนก
นำยกมนดนัย
ดร.สุภสร

คำชุ่ม
ชินธรรมมิตร์
ชโยวรรณ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อย 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นกรรมกำรอิสระ
ของบริษทั ฯ

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. สรรหำผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมำะสมในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพือ่ พิจำรณำในกรณีทต่ี ำแหน่ ง
ว่ำงลง
2. สอบทำนเกี่ย วกับโครงสร้ำง ขนำด องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในกรณี ท่เี ห็น สมควรให้มีก ำร
เปลีย่ นแปลง
3. ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯเป็ นประจำทุกปี เพือ่ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
4. กำหนดและสอบทำนกรอบนโยบำย แนวทำง และค่ ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม สำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริหำรบริษทั ฯให้สอดคล้อง
เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตำมนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำร
กำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร แต่ละคน และหำกพิจำรณำแล้วเห็นควรให้มกี ำรเปลีย่ นแปลงไปจำกมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
เดิมให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำเพือ่ นำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป
5. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ น่ื ๆตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำย

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
(1) ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 เมือ่ วันที่ 29 เมษำยน 2564 ได้กำหนดวงเงินรวมสูงสุดสำหรับค่ำตอบแทนและโบนัสของ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร ในปี 2564 และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผู ้
พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนจำกวงเงินสูงสุดทีผ่ ูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ ป็ นค่ำตอบแทน ซึง่ ในปี 2564 ได้รบั กำรอนุมตั ิ จำนวน 15,044,250 บำท ซึง่ ประกอบด้วย
ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย และโบนัสกรรมกำร ดังนี้
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อัตราค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั
ประธำนกรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริหำร
ค่าเบี้ยประชุม
กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2564

ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2563

35,000
25,000

35,000
25,000

10,000
5,000
20,000

10,000
5,000
20,000

5,000 บำท / คน / ครัง้

5,000 บำท / คน / ครัง้

เงินโบนัสกรรมการ
เงินโบนัสกรรมกำรขึ้นกับผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นไปตำมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีมติให้
ประธำนกรรมกำรเป็ นผูจ้ ดั สรรเงินโบนัสแก่กรรมกำรแต่ละท่ำนตำมหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบและควำมเหมำะสม
ค่าตอบแทนกรรมการ
ลาดั
บ

รายชื่อ

1

นำยปรีชำ

อรรถวิภชั น์

2

นำยประภำส

ชุตมิ ำวรพันธ์

3

นำยสมชัย

วนำวิทย

4

นำงเยำวนุช

เดชวิทกั ษ์

5
6
7
8

นำยชนะชัย
นำยณรงค์
นำยธนดล
นำยชลัช

ชุตมิ ำวรพันธ์
เจนลำภวัฒนกุล
สุจภิ ญ
ิ โญ
ชินธรรมมิตร์

9

นำยเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์

10

นำยอเนก

คำชุ่ม

11

นำยกมน
ดนัย

ชินธรรมมิตร์

12

ดร.สุภสร

ชโยวรรณ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั /
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
/ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริหำร
/
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรตรวจสอบ
/
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน /
กรรมกำรตรวจสอบ
/
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

โบนัส

รวม

420,000

262,500

682,500

300,000

187,500

487,500

262,500

682,500

300,000

187,500

487,500

300,000
300,000
300,000
300,000

187,500
187,500
187,500
187,500

487,500
487,500
487,500
487,500

225,000

585,000

10,000

225,000

595,000

300,000

10,000

187,500

497,500

300,000

10,000

187,500

497,500

300,000

120,000

300,000

60,000

300,000

60,000
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(2) ค่ำตอบแทนอืน่ ๆ : ไม่มี
(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
(1) ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ปี 2564
จานวนกรรมการบริหาร
จานวนเงิน (บาท)
และผูบ้ ริหาร (ราย)
10
19,383,425
10
10
12,666,229
10
142,822
10
313,876
10
32,506,352

ค่าตอบแทน
เงินเดือนรวม
ค่าโทรศัพท์และค่าเสือ่ มรถยนต์
โบนัสรวม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ปี 2563
จานวนกรรมการบริหาร
จานวนเงิน (บาท)
และผูบ้ ริหาร (ราย)
12
18,639,228
12
42,933
12
11,528,077
12
44,622
12
11,241
12
30,266,101

หมายเหตุ : “ผูบ้ ริ หำร” ในที่น้ ี หมำยถึง ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ สี่ รำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรลงมำ และผูบ้ ริ หำรรำยที่สี่ทุกรำย ตำมนิยำมในประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ นับจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรลงมำ มีผชู ้ ่ วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยโรงงำน, ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี , ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขำย, ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรขำย
บริ ษทั ฯ และพนักงำนของบริ ษทั ฯ ร่ วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2551 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็ นรำยเดือนใน
อัตรำร้อยละ 2 และเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ำยสมทบให้ในอัตรำร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริ หำรโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
1. กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
2. รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยโรงงำน
3. รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
4. ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำย

:
:
:
:

มีรถประจำตำแหน่ง พนักงำนขับรถ และค่ำนำ้ มันรถ
มีรถประจำตำแหน่งและค่ำนำ้ มันรถ
มีรถประจำตำแหน่งและค่ำนำ้ มันรถ
มีรถประจำตำแหน่งและค่ำนำ้ มันรถ

บุคลากร
ณ 31 ธันวำคม 2563 และปี 2564 บริษทั ฯ มีจำนวนพนักงำนโดยไม่นบั รวมกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรสีร่ ำยแรก ต่อจำกกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรลงมำ สำมำรถแบ่งแยกพนักงำนตำมสำยงำน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สายงาน
ผลิตและซ่อมบำรุง
QA และ R&D
สำนักงำน
บัญชี
กำรเงิน
ขำยและกำรตลำด
คลังสินค้ำและขนส่ง
สำนักเลขำนุกำร
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2564

ณ 31 ธ.ค. 2563

51
13
10
7
5
8
22
5

52
13
10
10
5
11
22
5

121

125
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ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษทั ฯ
ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนและอืน่ ๆ
รวม

ปี 2564

ปี 2563

28,370,991
16,609,785
3,356,655
123,095
2,082,488

29,107,788
15,177,283
3,796,460
281,089
2,624,576

50,543,014

50,987,196

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีให้แก่บริษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัดซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี เป็ นเงินจำนวน 750,000 บำท
ค่ำบริกำรอืน่ (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่ำแปลเอกสำรงบกำรเงินเป็ นภำษำอังกฤษ เป็ นเงินจำนวน 60,000 บำท
รวมค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ทัง้ สิ้น 810,000 บำท (เท่ำกับปี 2563)
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีให้แก่บริษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัดซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี เป็ นเงินจำนวน 750,000 บำท
ค่ำบริกำรอืน่ (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่ำแปลเอกสำรงบกำรเงินเป็ นภำษำอังกฤษ เป็ นเงินจำนวน 60,000 บำท
รวมค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทัง้ สิ้น 810,000 บำท (ปรับขึ้นจำกปี 2562 40,000 บำท คิดเป็ น 5.19%)

เลขานุ การบริษทั
แต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษทั ทำหน้ำทีเ่ ลขำนุกำรบริษทั ตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และตำมที่
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนดรวมทัง้ ปฏิบตั งิ ำนตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
เลขำนุกำรบริษทั คือ นำงแววตำ กุลโชตธำดำ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ในทีป่ ระชุมกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 10/2558 เมือ่ วันที่ 29 ตุลำคม 2558 และมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ตุลำคม 2558 เป็ นต้นไป
เลขำนุกำรบริษทั
: บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
90/9 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย 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
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นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ฯ ได้กำหนดให้เลขำนุ กำรบริษทั มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ในกำรสือ่ สำร และเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ ให้กบั นักลงทุน นักวิเครำะห์ สือ่ มวลชน และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องอืน่ ๆ อย่ำงเท่ำเทียมและเป็ น ธรรม ผ่ำนสือ่ ด้ำนต่ำงๆ เช่น
เอกสำรเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กำรจัดประชุมและแถลงข่ำวต่ำงๆ รวมถึงกำรเผยแพร่ขอ้ มูลทำงเว็ปไซต์ อีเมล์ เป็ นต้น
นักลงทุนสัมพันธ์ : บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
90/9 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย 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
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำนสำคัญด้ำนกำรกำกับดูแล

รายงานผลการดาเนิ นงานสาคัญด้านการกากับดูแล
การประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรแต่ละชุดในปี 2564 ดังนี้ คณะกรรมกำรบริษทั แบบทัง้ คณะ คณะกรรมกำรชุด
ย่อยแบบรำยคณะ และแบบรำยบุคคล ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน อย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคในระหว่ำงปี ทผ่ี ่ำนมำ และเพือ่ ให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ตลอดจน
เพือ่ ช่วยในกำรสร้ำงและปรับปรุงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรกับฝ่ ำยจัดกำร
รวมถึงแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี โดยใช้แบบฟอร์มจำกตัวอย่ำงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหวั ข้อกำรประเมินผล อำทิเช่น
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร กำรสรรหำกรรมกำรและแต่งตัง้ กรรมกำรชุดย่อยกำรพัฒนำควำมรูก้ รรมกำร กำรเตรียมตัวก่อนเข้ำ
ประชุม ควำมเหมำะสมของกำรประชุม กำรทำหน้ำทีข่ องประธำนทีป่ ระชุม ผลกำรดำเนินงำน นโยบำย กำรบริหำรจัดกำร กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กำรกำกับ
ดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรทำหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรชุดย่อย กำรทำหน้ำทีข่ องฝ่ ำยจัดกำร เป็ นต้น

ตารางแสดงข้อมูลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการแต่ละชุดในปี 2564 มีดงั นี้

ลาดับ

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

รายชื่อ

คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ / รายบุคคล
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
บริษทั
บริหาร
ตรวจสอบ
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

นำยปรีชำ

อรรถวิภชั น์



นำยประภำส

ชุตมิ ำวรพันธ์



นำยสมชัย

วนำวิทย



นำงเยำวนุช

เดชวิทกั ษ์





นำยชนะชัย

ชุตมิ ำวรพันธ์





นำยณรงค์

เจนลำภวัฒนกุล





นำยธนดล

สุจภิ ญ
ิ โญ





นำยชลัช

ชินธรรมมิตร์





นำยเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์





นำยอเนก

คำชุ่ม





นำยกมนดนัย

ชินธรรมมิตร์





ดร.สุภสร

ชโยวรรณ





กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
(CEO)
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หัวข้อการประเมิน
โครงสร้ำงและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
บทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
กำรประชุมคณะกรรมกำร
กำรทำหน้ำทีข่ องกรรมกำร
ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและพัฒนำผูบ้ ริหำร

คะแนน
100
100
99.76
99.70
100
99.65

ผลการประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ
ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนโดยคณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ คณะ ประจำปี 2564 คะแนนเฉลีย่ 99.85% (ปี 2563 มีคะแนนเฉลีย่ 97.31%)

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และชุดย่อยรายบุคคล มี 3 คณะ ดังนี้
คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

หัวข้อการประเมิน
โครงสร้ำงและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
กำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดย่อย
บทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

คะแนน
99.90
98.26
94.46

ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยคณะ ประจำปี 2564 คะแนนเฉลีย่ 99.70% (ปี 2563 มีคะแนนเฉลีย่ 97.18%)

หัวข้อการประเมิน
โครงสร้ำงและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
กำรประชุมของคณะกรรมกำร
บทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

คะแนน
100
99.47
100

ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุลคล
ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนโดยคณะกรรมกำรบริษทั ชุดย่อยรำยบุลคล ประจำปี 2564 คะแนนเฉลีย่ 99.82% (ปี 2563 มีคะแนนเฉลีย่
97.43%)

ขัน้ ตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ
เมือ่ คณะกรรมกำรสรรหำรและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้คดั เลือกรำยชื่อบุคคลทีถ่ กู เสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริษทั หรือกรมกำรชุดย่อยแล ้ว ให้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคัดกรองคุณสมบัตติ ำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนดและตำมเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
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1.พิจำรณำควำมเหมำะสมของควำมรูป้ ระสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน ทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั ฯมีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสำหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ฯ ดำเนินกิจกำรอยู่ เพือ่ ให้คณะกรรมกำรบริษทั มีองค์ประกอบตำมทีก่ ำหนด โดยจัดทำเป็ น Board Skills Matrix ซึง่ ช่วยทำ
ให้กำรสรรหำกรรมกำรมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
2.พิจำรณำควำมหลำกหลำยทัง้ เพศ อำยุ เชื้อชำติ สัญชำติ ควำมชำนำญ ทักษะ และประสบกำรณ์ (Board Skills Matrix) ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ทัง้ ทำงด้ำนวิชำกำร และด้ำนปัจจัยสนับสนุนควำมยังยื
่ น เพือ่ ให้ได้มำซึง่ กรรมกำรที่
3.ตรวจสอบบุคคลทีจ่ ะถูกเสนอชื่อว่ำมีคุณสมบัตติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแล เช่น พ.ร.บ.บริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4.พิจำรณำกำรอุทศิ เวลำของกรรมกำร โดยหำกเป็ นกรรมกำรเดิมทีจ่ ะกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระให้พจิ ำรณำผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ในช่วงทีด่ ำรงตำแหน่งกรรมกำร รวมถึงพิจำรณำจำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมกำรแต่ละคนดำรงตำแหน่ง ให้เหมำะสมกับลักษณะหรือสภำพธุ รกิจ
ของบริษทั ซึง่ ไม่เกิน 5 บริษทั จดทะเบียน
5.กรณีกำรเสนอแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของบุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนัก ก.ล.ต.
กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ ตลอดจนพิจำรณำควำมจำเป็ นในกำรสรรหำกรรมกำรอิสระเพิม่ เติม กรณี ทป่ี รำกฏว่ำมีกรรมกำรอิสระปัจจุบนั ขำด
คุณสมบัติ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษทั เป็ นไปตำมนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนด
6.พิจำรณำวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระโดยหำกเป็ นกรรมกำรอิสระเดิมทีจ่ ะกลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระจะต้องมีวำระกำร
ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจำกวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้ แรกไม่เกิน 9 ปี
7.ดำเนินกำรทำบทำมบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล ้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี ำหนดไว้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำบุคคลดังกล่ำวมีควำมยินดีทจ่ี ะมำรับ
ตำแหน่งกรรมกำรบริษทั หำกได้รบั กำรแต่งตัง้
8.เสนอรำยชื่อบุคคลทีไ่ ด้พจิ ำรณำคัดกรองตำมเกณฑ์ขำ้ งต้นพร้อมคุณสมบัตแิ ละเหตุผลในกำรคัดเลือกต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบเพือ่ นำเสนอผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ หรือคณะกรรมกำรบริษทั อนุมตั แิ ต่งตัง้ ได้ในกรณีเป็ นกำรแต่งตัง้ กรรมกำรเพือ่ ทดแทนตำแหน่งทีว่ ่ำง หรือมี
กรรมกำรลำออกระหว่ำงปี ซึง่ เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับและพระรำชบัญญัตมิ หำชนจำกัด
9.สำหรับกรรมกำรชุดย่อย คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำควำมรูค้ วำมสำมำรถทีเ่ หมำะสม องค์ประกอบของ
กรรมกำรชุดย่อยทัง้ คณะ และเกณฑ์กำรดำรงตำแหน่ง อำทิ Board Skills Matrix คุณสมบัตคิ วำมเป็ นอิสระของกรรมกำร และนำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั ิ

การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำทีส่ รรหำบุคคลทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษทั และเป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถที่
เหมำะสม จะดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูงสุด นำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรผูจ้ ดั กำร โดยจะต้องเป็ นผูม้ ปี ระสบกำรณ์
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจได้เป็ นอย่ำงดี มีภำพลักษณ์ทด่ี ี มีภำวะผูน้ ำและประพฤติตนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ส่วนกำรสรรหำผู บ้ ริหำร
ระดับสูง ระดับรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ต้องได้รบั อนุมตั โิ ดยคณะกรรมกำรบริษทั และกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรทีม่ นี ยั สำคัญ ต้องได้รบั อนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริษทั เช่นกัน

แผนสืบทอดตาแหน่ งกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมกำรบริษทั
กำกับดูแลให้มกี ำรจัดทำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและระบบกำรคัดสรรบุคลำกรทีจ่ ะเข้ำมำรับผิดชอบใน
ตำแหน่งงำนบริหำรทีส่ ำคัญทุกระดับอย่ำงมีประสิทธิภำพ เตรียมกำรสร้ำงแผนกำรฝึ กอบรมทักษะและควำมรูเ้ พิม่ เติม วำงแผนพัฒนำสำยอำชีพ โดย
บริษทั ฯ ได้จดั ทำแผนกำรสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ผูบ้ ริหำรระดับสู ง และผูบ้ ริหำรระดับกลำง เพือ่ สร้ำงผูส้ บื ทอดตำแหน่งงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพือ่ ให้สำมำรถรับมือได้ทนั กับทุกสถำนกำรณ์ ทัง้ ในงำนวิชำกำร กำรบริหำรจัดกำร และภำวะผูน้ ำ
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ฯ มีแผนงำนกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำ บริษทั ฯ ได้กรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรทีม่ คี วำมเป็ นมืออำชีพ และบริหำรได้โดยเป็ นอิสระจำกผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือรำยอืน่ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผูส้ รรหำบุคคลทีม่ คี วำมเหมำะสมเข้ำรับกำรคัดเลือก โดยผ่ำนหลักเกณฑ์และวิธกี ำรสรรหำคัดเลือกทีก่ ำหนด ซึง่ หลักเกณฑ์
และวิธกี ำรคัดเลือกขึ้นอยู่กบั ควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ในช่วงเวลำนัน้ ๆ ของบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีบทบำทและหน้ำทีใ่ นกำรสรรหำบุคคลทีม่ คี วำมเหมำะสมมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร
บริษทั ตลอดจนพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบเพือ่ นำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั และเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ิ
โดยบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ฯ ต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 และต้องไม่เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรก.ล.ต. ว่ำด้วย
ข้อกำหนดเกี่ยวกับผูบ้ ริหำรของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ รวมทัง้ เป็ นบุคคลทีไ่ ม่มปี ระวัตติ อ้ งคำพิพำกษำถึงทีส่ ุดให้เป็ นบุคคลล้มละลำย ไม่เป็ นบุคคลที่
ฝ่ ำฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อตกลงกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั กำร
พิจำรณำปัจจัยในด้ำนอืน่ ๆ มำประกอบกัน เพือ่ ให้คณะกรรมกำรมีควำมหลำกหลำย เช่น ควำมรู ้ ควำมเชีย่ วชำญ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และควำมเอื้อประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นต้น
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเสนอชื่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริหำรระดับสูงซึง่ เป็ นบุคลำกรทีม่ คี วำมรู ้ ประสบกำรณ์
มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนในสำยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ เสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯเป็ นผูอ้ นุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีถ่ กู เสนอชื่อเข้ำมำดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริหำรระดับสูง
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรต้องเป็ นไปตำมวำระทีก่ ำหนดไว้โดยในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ กรรมกำรจะต้องลำออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อย
จำนวน 1 ใน 3 ถ้ำจำนวนกรรมกำรแบ่งออกเป็ นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงทีส่ ุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมกำรทีจ่ ะต้องออกจำก
ตำแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภำยหลังจดทะเบียนให้จบั สลำกว่ำผูใ้ ดจะออกส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรทีอ่ ยู่ในตำแหน่งนำนทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจำก
ตำแหน่ง กรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่งไปอำจจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งได้อกี บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรเปิ ดเผยประวัตขิ องคณะกรรมกำรทุกคนในรำยงำน
ประจำปี เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทรำบทัวกั
่ นโดยแต่งตัง้
กรรมกำรผ่ำนทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ำรณำคัดสรรบุคคล ผูม้ คี ุณวุฒิ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์ มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ พิจำรณำ โดยมีขอ้ บังคับไว้ว่ำ
คณะกรรมกำรบริษทั จะต้องมีกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน โดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรดังต่อไปนี้

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในกำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำรไว้ดงั นี้
1.คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน เลือกตัง้ โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้กรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถน่ิ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักร
2.บริษทั ฯ มุ่งหวังให้มกี รรมกำรอิสระ ทีม่ คี วำมเป็ นมืออำชีพมำกทีส่ ุดเท่ำทีจ่ ะเป็ นไปได้ และต้องมีจำนวนกรรมกำรอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
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3.กำรแต่งตัง้ กรรมกำรต้องเป็ นไปตำมวำระทีก่ ำหนดไว้โดยเจำะจง มีควำมโปร่งใส ชัดเจน มีประวัตขิ องบุคคลนัน้ โดยมีรำยละเอียดที่
เพียงพอ เพือ่ ประโยชน์ในกำรตัดสินใจของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
4.ต้องเปิ ดเผยประวัตขิ องคณะกรรมกำรทุกคนในรำยงำนประจำปี เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทรำบทัวกั
่ น
5.มีเลขำนุกำรบริษทั ทำหน้ำทีใ่ ห้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีค่ ณะกรรมกำรจะต้องทรำบ และปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกำรดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ ประสำนงำนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติคณะกรรมกำร
6.มีกำรแบ่งแยกอำนำจหน้ำทีข่ องประธำนกรรมกำร และกรรมกำรบริหำรออกจำกกันโดยชัดเจน
7.ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรดังต่ อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผูใ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผูเ้ ป็ นประธำนเป็ นผู ้
ออกเสียงชี้ขำด
8.ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมกำรลำออกจำกตำแหน่งหนึ่งในสำม (1/3) ถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สำมส่วนไม่ได้ให้กรรมกำรออกตำมจำนวนใกล้ทีส่ ุดกับส่วนหนึ่งในสำมสำหรับกรรมกำรทีจ่ ะต้องลำออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภำยหลังจด
ทะเบียนบริษทั ฯ นัน้ ให้ใช้วธิ กี ำรจับสลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออกส่วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ในตำแหน่งนำนทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง โดย
กรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระนัน้ อำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้
9.นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล ้วกรรมกำรอำจพ้นตำแหน่งเมือ่
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
(5) ศำลมีคำสังให้
่ ออก
10.ในกรณีทต่ี ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอน่ื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำรบริษทั อำจเลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่
มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป
เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึง่ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่
ของกรรมกำรซึง่ ตนแทนโดยมติของคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมกำรทีเ่ หลืออยู่
11.ในกรณีทก่ี รรมกำรพ้นจำกตำแหน่งทัง้ คณะให้คณะกรรมกำรทีพ่ น้ จำกตำแหน่งยังคงอยู่รกั ษำกำรในตำแหน่งเพือ่ ดำเนินกิจกำรของบริษทั
ฯ ต่อไปเพียงเท่ำทีจ่ ำเป็ นจนกว่ำกรรมกำรชุดใหม่เข้ำรับหน้ำทีเ่ ว้นแต่ศำลจะมีคำสังเป็
่ นอย่ำงอืน่ ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมคำสังศำล
่
คณะกรรมกำรทีพ่ ้นจำกตำแหน่งต้องจัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมกำรชุดใหม่ ภำยในหนึ่งเดือนนับแต่วนั พ้นจำกตำแหน่ง โดยส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม และโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่นอ้ ยกว่ำสำมวันก่ อนวัน
ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณำเป็ นระยะเวลำสำมวันติดต่อกัน
12.ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4)
ของจำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนและมีหนุ ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
เมือ่ มีกรรมกำรใหม่เข้ำรับตำแหน่งใหม่ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ำรปฐมนิเทศเพือ่ ให้กรรมกำรใหม่รบั ทรำบ ภำพรวมของธุรกิจ โครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ โครงสร้ำงองค์กร ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ รวมถึงแนวทำงกำรปฏิบตั สิ ำหรับกรรมกำรบริษทั จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง และได้ส่งมอบเอกสำรทีส่ ำคัญให้กบั กรรมกำรใหม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ฯ นโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ พระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สรุปหลัก
เกณฑ์รำยกำรเกี่ยวโยงกันของบริษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
บริษทั ฯ กำหนดให้กรรมกำรใหม่ตอ้ งผ่ำนกำรอบรมและได้รบั ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director’s Accreditation Program (DAP) จำก
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD) ภำยใน 6 เดือนนับจำกวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ บริษทั ฯ สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษทั และผู บ้ ริหำรระดับสูงเข้ำร่วม
สัมมนำหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ รวมทัง้ พบปะแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรระดับสูงขององค์กร
ต่ำงๆ อยู่เสมอ ทัง้ หลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงำนทีด่ ูแลกำรฝึ กอบรมพนักงำนของบริษทั ฯ และหลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่ว ยงำนกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กร
อิสระ เช่น หลักสูตรกรรมกำรบริษทั ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย ณ สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมกำรบริษทั จดทะเบียนต้อง
ผ่ำนกำรอบรม อย่ำงน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึง่ ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ
Audit Committee Program (ACP)

การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ลว่ งหน้ำตลอดปี โดยจัดให้มกี ำรประชุมเดือนละ 1 ครัง้ ในวันพฤหัสบดี สัปดำห์สุดท้ำย
ของเดือน และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิม่ เติมตำมควำมเหมำะสม ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เป็ นผูร้ ่วมกันกำหนดวำระกำร
ประชุมและเรื่องทีจ่ ะบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม โดยเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรบริษทั แต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องเพือ่ เข้ำรับกำรพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุม
ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเอื้อประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำร อำทิ กำรให้คำแนะนำและข้อมูลด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
บริษทั เลขำนุ กำรบริษทั ทำหน้ำที่จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวำระกำรประชุมตำมข้อบังคับบริษทั ฯ ล่วงหน้ำก่ อนกำรประชุม 7 วัน ซึ่ งมี
รำยละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของกรรมกำร
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้ เพือ่ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี กรรมกำรทีเ่ ข้ำข่ำยมีควำมเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้
เสียในแต่ละวำระกำรประชุมจะออกจำกห้องประชุม หรืองดออกเสียงในวำระนัน้ ๆ โดยประธำนกรรมกรจะเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนได้เสนอ
ควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ และให้มกี ำรชี้แจงข้อซักถำมในทุกประเด็นก่อนทีจ่ ะลงมติโดยคะแนนเสียงข้ำงมำกหรือมติพเิ ศษ และในกำรลงมติตอ้ งมี
กรรมกำรอยู่ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของกรรมกำร
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ทัง้ หมด โดยจะมีกำรบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม รวมทัง้ ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน และจะนำเสนอทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรบริษทั รับรองในกำรประชุมครัง้ ถัดไป โดยรำยงำนกำรประชุมทีไ่ ด้รบั กำรรับรองแล ้ว พร้อมเอกสำรประกอบวำระกำรระชุมจะถูกจัดเก็บไว้
อย่ำงเป็ นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ สะดวกต่อกำรสืบค้นอ้ำงอิง
ในปี 2564 บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ รับทรำบผลกำรดำเนินงำน จำนวน 11 ครัง้ /ปี กำรประชุมคณะกรรมกำร
ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร จำนวน 11 ครัง้ /ปี คณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 4 ครัง้ /ปี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
จำนวน 2 ครัง้ /ปี และกำรประชุมกรรมกำรโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม จำนวน 1 ครัง้ และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิม่ ตำมควำมจำเป็ น สัดส่วน
คณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ คณะที่เข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในปี 2564 มำกกว่ำร้อยละ 80 และกรรมกำรบริษทั แต่ละท่ำนมีสดั ส่วนเข้ำร่วม
ประชุมมำกกว่ำร้อยละ 75 รำยละเอียดตำมตำรำงกำรเข้ำร่วมประชุมฯ ต่ำงๆ ดังนี้

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564
ลาดับ

รายชื่อ

1

นำยปรีชำ

อรรถวิภชั น์

2

นำยประภำส

ชุตมิ ำวรพันธ์

3

นำยสมชัย

วนำวิทย

4

นำงเยำวนุช

เดชวิทกั ษ์

5

นำยชนะชัย

ชุตมิ ำวรพันธ์

6

นำยณรงค์

เจนลำภวัฒนกุล

7

นำยธนดล

สุจภิ ญ
ิ โญ

8

นำยชลัช

ชินธรรมมิตร์

9

นำยเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์

10

นำยอเนก

คำชุ่ม

11

นำยกมนดนัย

ชินธรรมมิตร์

12

ดร.สุภสร

ชโยวรรณ

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
บริหาร

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

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

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

4/4

4/4
4/4

2/2
2/2
2/2

การประชุม
โดยไม่มีฝ่าย
จัดการ

การประชุม
สามัญผูถ้ อื
หุน้ ปะจาปี

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

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรสนับสนุนให้คู่คำ้ พันธมิตร และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย ตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยกำร
สือ่ สำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตลอดจนดูแลป้ องกันกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ ใน
องค์กร หรือเข้ำร่วมเป็ นสมำชิกภำคีเครือข่ำยและสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ใน
กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่ำงต่อเนื่อง กำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ และสนับสนุนกลุม่ ธุรกิจของบริษทั ฯ ในกำรเข้ำเป็ นแนวร่ วม
ปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC) โดยให้ควำมรูแ้ ก่กลุม่
ลูกค้ำ และผูร้ บั เหมำ และเป็ นสือ่ กลำงในกำรประสำนงำนกับกลุม่ คู่คำ้ ทีแ่ สดง
เจตนำรมณ์ในกำรเป็ นสมำชิกแนวร่วม
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ได้รบั กำรรับรองให้เป็ น
สมำชิกแนวร่วมโครงกำรแนวร่วมของภำคเอกชนไหยในกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 ซึง่ ถือว่ำเป็ นผลงำนแห่งควำม
ภำคภูมใิ จเป็ นอย่ำงยิง่ และบริษทั ฯ ยังคงมีกำรสือ่ สำรและปลูกฝังจิตสำนึกกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันกั
่ บพนักงำนในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
ในรอบปี 2564 บริษทั ฯยังคงให้ควำมสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยกำรสือ่ สำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตลอดจนดูแลป้ องกันกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในองค์กรอยู่ตลอดมำ
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ไม่ได้รบั เรื่องร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ หรือกำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยประพฤติไปในทำงมิชอบของพนักงำนทัง้ จำก
ภำยในและภำยนอกองค์กร และปฏิบตั ติ ำมเจตนำรมณ์ในกำรเป็ นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective
Action Coalition Against Coruption) อยู่เสมอ
**ประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เมือ่ วันที่ 25 ตุลำคม 2560 ( www.tmill.co.th )

บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ยังคงรักษำนโยบำย No
Gift Policy งดรับ และให้ของขวัญ กำรเลี้ยงหรือประโยชน์อน่ื ใด
โดยเป็ นไปตำมข้อกำหนดทีถ่ กู ต้องเปิ ดเผย และสุจริต ตำมหลักธรร
มำภิบำล
ทำงบริษทั ฯ ได้เชิญชวนให้ พันธมิตรทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง และบริษทั ทัวไปเข้
่ ำร่วมเป็ นภำคีเครือข่ำย โครงกำร
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต Thai
**ประกำศเชิญชวนให้ พันธมิตรทำงกำรค้ำเขำ้ ร่วมเป็ นภำคีเครือข่ำย

Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

โครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562 (www.tmill.co.th)
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การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ มี ำตลอด โดยได้ดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง เป็ น
ธรรมกับทุกฝ่ ำย และให้ควำมสำคัญในเรื่องควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเปิ ดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถรำยงำน หรือให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับควำมผิดปกติ
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในเรือ่ งต่ำงๆ เช่น กำรทำธุรกรรม กำรเงิน กำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมำยกำหนด กำรปฏิบตั ติ ำมข้อบังคับ หรือ
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ผ่ำนช่องทำงพิเศษทีก่ ำหนดไว้
ทัง้ นี้ เพือ่ สร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ กบั พนักงำน หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล ว่ำกำรรำยงำนหรือให้ขอ้ มูลนัน้ จะไม่ทำให้ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ข อ้ มูลได้รบั ควำม
เดือดร้อนเสียหำย บริษทั ฯ จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุม้ ครอง และบรรเทำควำมเดือดร้อนเสียหำยให้กบั ผูท้ ไ่ี ด้รำยงำน หรือให้ขอ้ มูลทีถ่ กู กระทำโดย
ไม่เป็ นธรรม เช่น ถูกกลันแกล้ง
่
หรือถูกข่มขู่
กลไกข้ำงต้นนี้ บริษทั ฯ เรียกว่ำ นโยบำยกำรคุม้ ครองและให้ควำมเป็ นธรรมแก่พนักงำนทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน่ หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั ฯ และจรรยำบรรณบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มันใจว่
่ ำกลไกทีก่ ำหนดไว้น้ จี ะเป็ นประโยชน์อย่ำงมำกกับบริษทั ฯ หำกมีกำรนำไปใช้อย่ำงจริงจัง ดังนัน้ ขอให้ทกุ คนทำควำมเข้ำใจ
และศึกษำในรำยละเอียดพร้อมกับนำไปปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง

ผูม้ ีสทิ ธิรอ้ งเรียน
1. พนักงำนและ / หรือผูท้ พ่ี บเห็นกำรกระทำทีฝ่ ่ ำฝื น กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2. พนักงำนทีถ่ กู กลันแกล้ง
่
ข่มขู่ ถูกลงโทษทำงวินยั เช่น ลดขัน้ เงินเดือน ถูกพักงำน ให้ออกจำกงำน หรือถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ำรอัน ไม่ชอบ
ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับสภำพกำรจ้ำงงำน อันเนื่องมำจำกกำรทีต่ นได้รอ้ งเรียนให้ข ้อมูล หรือจะให้ขอ้ มูลช่วยเหลือในขัน้ ตอนกำรสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวม
ข้อเท็จจริงให้แก่ผูร้ บั ข้อร้องเรียน รวมไปถึงกำรฟ้ องร้องดำเนินคดี กำรเป็ นพยำน กำรให้ถอ้ ยคำ หรือกำรให้ควำมร่วมมือใดๆ ต่อศำลหรื อหน่วยงำน
ของรัฐ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือคาแนะนาเกีย่ วกับเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชัน่
- พนักงำน หรือผูร้ อ้ งเรียน สำมำรถยืน่ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรือ่ งกำรทุจริตคอร์รปั ชันตำมช่
่
องทำงทีบ่ ริษทั ฯกำหนด โดยระบุรำยละเอียดของ
เรื่องทีแ่ จ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับกำรทุจริต พร้อมชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้
- บริษทั ฯ มีช่องทำงทีป่ ลอดภัยและสำมำรถให้พนักงำนหรือผูร้ อ้ งเรียนเข้ำถึงได้อย่ำงมันใจเมื
่ อ่ พนักงำนหรือผูร้ อ้ งเรียนต้องกำรแจ้งข้อมูลหรือ
เบำะแสเรื่องกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ และกำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ ดังนี้
(1) กล่องรับแสดงควำมคิดเห็น
(2) Email : vanavit@yahoo.com
คุณสมชัย วนำวิทย (ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ)
(3) จดหมำย โดยระบุช่อื และส่งมำยังตำมทีอ่ ยู่ต่อไปนี้
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
(4) กรณีเร่งด่วน สำมำรถโทร 02-017-9999 # 200, 611
90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระ
เพือ่ ขอติดต่อคณะกรรมกำรบริษทั
ประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
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กรณีทผ่ี ูร้ อ้ งเรียนเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยชื่อ-สกุล ต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐำนทีช่ ดั เจนเพียงพอทีแ่ สดงให้เห็นว่ำมีเหตุอนั ควร
เชื่อว่ำมีกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับบริษทั ฯ หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ กำรร้องเรียนจะถือว่ำเป็ นควำมลับทีส่ ุด และผูร้ อ้ งเรียนสำมำรถร้องเรียนได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง และไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยตัว ตนผู ้
ร้องเรียน กรณีผูร้ อ้ งเรียนเปิ ดเผยตนเองจะทำให้บริษทั ฯ สำมำรถแจ้งผลกำรดำเนินกำรหรือรำยละเอียดเพิม่ เติมในเรื่องทีร่ อ้ งเรียนให้ทรำบได้

การปกป้ องคุม้ ครองผูท้ ่แี จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
1. บริษทั ฯ ให้กำรคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระทำโดยเจตนำสุจริต โดยจะปกปิ ดชื่อ-สกุล ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็ น
ควำมลับ โดยห้ำมมิให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่มหี น้ำทีเ่ กี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมคำสังโดยชอบด้
่
ว ยกฎหมำย ตำมคำสังศำล
่
หรือหน่วยงำนทีก่ ำกับดูแลทีเ่ กี่ยวข้อง หรือคำสังของหน่
่
วยงำนรำชกำร
2. ผูร้ อ้ งเรียนสำมำรถเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยอำจทำให้เกิดควำมเสียหำยกับตนเอง แต่ตอ้ งระบุรำยละเอียด
ข้อเท็จจริง หรือหลักฐำนทีช่ ดั เจนเพียงพอทีแ่ สดงให้เห็นว่ำมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั ฯ หรือ
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำมหำกเลือกทีจ่ ะเปิ ดเผยตนเองก็จะทำให้ผูร้ บั ข้อร้องเรียนสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำง
รวดเร็วยิง่ ขึ้น
3. ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง บริษทั ฯ ถือเป็ นควำมลับ และจะเปิ ดเผยเท่ำทีจ่ ำเป็ น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผูร้ ำยงำน
แหล่งทีม่ ำของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ผูร้ บั ผิดชอบในทุกขัน้ ตอนจะต้องเก็บรักษำข้อมูลทีไ่ ด้รบั รูไ้ ว้ใน ชัน้ ความลับสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อ
บุคคลอืน่ หำกฝ่ ำฝื นถือเป็ นกำรกระทำผิดวินยั
4. กรณีทผ่ี ูร้ อ้ งเรียนเห็นว่ำตนอำจได้รบั ควำมไม่ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือนร้อนเสียหำย ผูร้ อ้ งเรียนสำมำรถร้องขอให้บริษทั ฯ กำหนด
มำตรกำรคุม้ ครองทีเ่ หมำะสมก็ได้ หรือบริษทั ฯ อำจกำหนดมำตรกำรคุม้ ครองโดย ผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็ นเรื่องทีม่ ีแนวโน้มทีจ่ ะ
เกิดควำมเสียหำยหรือควำมไม่ปลอดภัย
5. พนักงำนทีป่ ฏิบตั ติ ่อบุคคลอืน่ ด้วยวิธกี ำรทีไ่ ม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ำรทีไ่ ม่เหมำะสม หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุ คคลอืน่ นัน้
อันมีเหตุจูงใจมำจำกกำรทีบ่ คุ คลอืน่ นัน้ ได้รอ้ งเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือเบำะแสเกี่ยวกับกับทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมไปถึงกำรทีบ่ คุ คลอืน่ นัน้ ฟ้ องร้องดำเนินคดี เป็ นพยำนให้ถอ้ ยคำ หรือให้
ควำมร่วมมือใดๆ ต่อศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ ถือเป็ นกำรกระทำควำมผิดวินยั ทีต่ อ้ งได้รบั โทษ ทัง้ นี้อำจได้รบั โทษตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดไว้ หำกกำร
กระทำนัน้ ถือเป็ นกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
6. ผูท้ ไ่ี ด้รบั ควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รบั กำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยวิธกี ำรหรือกระบวนกำรทีม่ คี วำมเหมำะสมและเป็ นธรรม
7. ผูใ้ ดทีก่ ระทำกำรตอบโต้หรือคุมคำมผูใ้ ห้เบำะแสจะถูกดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม รวมทัง้ ถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำย
8. กำรดำเนินงำนตำมแนวทำง ISO 22000:2005 บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบเพือ่ สร้ำงควำมเชื่อมันต่
่ อผูม้ ี
ส่วนได้เสียและภำพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั ฯ สำมำรถสรุปกำรดำเนินงำนทีส่ ำคัญในปี 2564 ตำมแนวทำงของ ISO 22000:2005 และตำมกรอบแนว
ทำงกำรนำเสนอข้อมูลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม Guidelines for Social Responsibility) ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
บริษทั ฯ ดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั ฯ อย่ำงเคร่งครัดและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ ี
2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) มุ่งมันต่
่ อกำรดำเนินธุรกิจให้มคี วำมเจริญเติบโตอย่ำงมันคงและยั
่
งยื
่ นด้วยกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภำคส่วน คณะกรรมกำรบริษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ติ ำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย เพือ่ ให้มรี ะบบธรรมำภิบำลทีด่ ี โดยคณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั
สำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน เพือ่ ให้ทกุ คนนำไปใช้เป็ นแนวทำง ในกำรปฏิบตั งิ ำนต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภำคส่วนซึง่ ได้มปี ระกำศและสือ่ สำร
ให้พนักงำนได้รบั ทรำบรวมทัง้ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.tmill.co.th)
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรทุกระดับของบริษทั ฯ จะต้องเป็ นแบบอย่ำงทีด่ ใี นกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีก่ ำหนด ฝ่ ำย
จัดกำรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรเผยแพร่ควำมรู ้ สร้ำงควำมเข้ำใจ และส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับยึดถือปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำง
จริงจัง ต่อเนื่อง สร้ำงให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในกำรปฏิบตั งิ ำน และให้มกี ำรทบทวนทุกปี เพือ่ ให้บคุ ลำกรทุกระดับยึดถือเป็ นแนวทำง
ปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด ดังมีรำยละเอียดในนโยบำยกำรกำกับดู แลกิจกำรทีด่ ี /จรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั
3. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีกำรดำเนินงำนอย่ำงจริงจัง ดังมีรำยละเอียดในเรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่
4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ เคำรพและสนับสนุนกำรปกป้ องสิทธิมนุษยชนทีป่ ระกำศในระดับสำกล UN Global Compact (UNGC)ในกำรไม่เลือกปฏิบตั ิ
ด้วยสำเหตุอนั เนื่องมำจำกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำง ทัง้ ทำงด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สถำนภำพ รวมถึงเคำรพสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล
และคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. กำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีกำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม ยึดตำมหลักสำกล UN Global Compact (UNGC) โดยจัดให้มกี ระบวนกำรทำงำนที่
มุ่งเน้นควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนอย่ำงเหมำะสม
มีกำรพัฒนำศักยภำพและเพิม่ พูนทักษะของพนักงำนอย่ำงสมำ่ เสมอตำมโครงกำร
วำงแผนพัฒนำรำยบุคคล มีกำรใช้ระบบกำรประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภำพและเป็ นธรรม และมีกำรดูแลปรับปรุงในเรื่องสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนตำมควำม
เหมำะสม รวมถึงกำรประเมินผลกำรมีส่วนร่วมและควำมพึงพอใจของพนักงำนต่อองค์กรเพือ่ กำรพัฒนำต่อไป
6. ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษทั ฯ ได้วำงแผนกลยุทธ์บริหำรจัดกำรช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้มปี ระสิทธิภำพมำกขึ้น โดยคำนึงถึงพฤติกรรมและ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำทีแ่ ตกต่ำงกัน และให้ควำมสำคัญในด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำโดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำทุกกลุม่ ให้อยู่
ในระดับสูงสุด
อีกทัง้ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ จัดกำรฐำนข้อมูลต่ำงๆ
ทีส่ ำคัญให้พร้อมตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
คณะทางานบริหารความเสีย่ งในระดับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมกำรบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง ในกำรทำหน้ำทีพ่ จิ ำรณำและนำเสนอนโยบำย แผนงำน และผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยให้มกี ำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสีย่ งทัง้ ปัจจัยภำยนอกและภำยในทีอ่ ำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญและทันต่อสถำนกำรณ์ เช่น ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบ ตั กิ ำร ควำมเสีย่ งด้ำน
กำรตลำดและกำรแข่งขัน ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสีย่ งจำกนโยบำยภำครัฐ ควำมเสีย่ งจำกกำรบริหำรจัดกำรลูกหนี้ ควำมเสีย่ งจำกกำรบริห ำร
จัดกำรทรัพย์สนิ ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ เป็ นต้น เพือ่ กำหนดมำตรกำรและแผนงำนในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งและกำรลดควำม
เสีย่ ง กำรดูแลติดตำมควำมเสีย่ ง ตลอดจนกำรมอบหมำยให้หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องติดตำมและรำยงำนควำมเสีย่ งนัน้ อย่ำงสมำ่ เสมอ เพือ่ ป้ องกันควำม
เสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึ้นกับบริษทั ฯ ในอนำคตและเพือ่ ควำมเสีย่ งนัน้ ๆ ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมำะสมและยอมรับได้
ณ วันที่ 6 กรกฎำคม 2564 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งในระดับฝ่ ำยจัดกำร เพือ่ ติดตำมดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ งและ
ระบบควบคุมภำยในทัวทั
่ ง้ องค์กรให้มปี ระสิทธิภำพ มีจำนวนทัง้ หมด 20 คน ประกอบด้วย
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รายชื่อคณะทางานบริหารความเสีย่ ง
ลาดับ
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1

นำงเยำวนุช

เดชวิทกั ษ์

ประธำนคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

2

นำงแววตำ

กุลโชตธำดำ

รองประธำนคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

3

นำงสำวอภิญญำ

จันทรำภำ

หัวหน้ำคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

4

นำงสำวสุภำพ

นิ่มพลับ

รองหัวหน้ำคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

5

นำงเพ็ญฤดี

ม่วงเกษม

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

6

นำยปัณณิกำ

ไพจิตร

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

7

นำงสำวดนิตำ

เคนไชยวงค์

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

8

นำยอนุสรณ์

เพชรรัตน์

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

9

นำงสำวศิรวิ รรณ

อนันท์

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

10

นำงสำวอรพิน

จันทร์ลำย

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

11

นำงสำวดำริกำ

กตนธิกำรนันท์

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

12

นำยชิตชัย

อุปจันทร์

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

13

นำยพลำกร

สุทธบุญกรรณ

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

14

นำยขจรศักดิ์

สนกระแสร์

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

15

นำยวิทกั ษ์

พัดโท

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

16

นำยธนำรักษ์

ผลเจริญ

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

17

รภัสอมรชัย

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

18

นำงสำวทัชชญำ
นำยพงษ์ศกั ดิ์

ทิมปรำงค์

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

19

นำงสำวรัชฎำพร

ทิพย์ศรี

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

20

นำงสำววันวิภำ

นิยมมำก

กรรมกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

21

นำงสำวอภิญญำ

จันทรำภำ

เลขำนุกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจำรณำกลันกรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริ
่
หำรควำมเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุมถึงควำมเสีย่ งประเภทต่ำงๆ ทีส่ ำคัญ เช่น ควำม
เสีย่ งด้ำนกำรเงิน ควำมเสีย่ งด้ำนกำรลงทุน และควำมเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร เป็ นต้น เพือ่ นำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำม
เห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้สอดคลอ้ งกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม
และดูแลปริมำณควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมำะสม
3. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพือ่ ติดตำมควำมเสีย่ งทีม่ สี ำระสำคัญ และดำเนินกำรเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำองค์กรมีกำรจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำง
เพียงพอและเหมำะสม
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ดูแลและติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งภำยใต้แนวทำงและนโยบำยทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั
กำหนดเกณฑ์วดั ควำมเสีย่ งและเพดำนควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ จะยอมรับได้
กำหนดมำตรกำรทีจ่ ะใช้ในกำรจัดกำรควำมเสีย่ งให้เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์
ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยทีก่ ำหนด
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงสมำ่ เสมอเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรดำเนินงำน และสถำนะควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ และกำรเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ
รวมถึงสิง่ ทีต่ อ้ งดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้สอดคล ้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ทก่ี ำหนด
ให้คำแนะนำหน่ วยงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กร รวมทัง้ พิจำรณำแนวทำงทีเ่ หมำะสมในกำรแก้ไขข้อมูลต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
พิจำรณำแต่งตัง้ บุคลำกรเพิม่ เติมหรือทดแทนในคณะทำงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสีย่ งตำมควำมเหมำะสม รวมทัง้ กำหนดบทบำทหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ เพือ่ ประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
จัดให้มกี ำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้
ปฏิบตั กิ ำรอืน่ ใดเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย

การบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำระบบบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบขึ้นภำยในองค์กร ซึง่ ถือเป็ นเครื่องมือสำคัญประกำรหนึ่ง
ของกำรบริหำรจัดกำรของบริษทั ฯ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งจะให้กำรสนับสนุนโดยอำศัยหลักกำรพื้นฐำนของกำรกำกับดูแลกิจกำรขององค์กรทีด่ ี
(Good Corporate Governance) โดยมีกำรเชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ และเป้ ำหมำยขององค์กร และให้มกี รอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
องค์กรตำมแนวทำงสำกล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ำรบริหำร
ควำมเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร และปลูกฝังให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผูม้ สี ่วนได้เสียขององค์กรสำมำรถเชื่อ มันอย่
่ ำง
สมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินงำนเชิงกลยุทธ์ของบริษทั ฯ มุ่งไปสู่กำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
บริษทั ฯ มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี กำรบริหำรควำมเสีย่ งรวมถึงกำรควบคุมภำยในทีด่ ี ซึง่ เป็ นปัจจัย
สำคัญทีท่ ำให้บริษทั ฯ สำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี ถือเป็ นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรไปสู่เป้ ำหมำยของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ยึดแนวทำงตำมแนวปฏิบตั กิ ำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึง่ ได้มกี ำรปรับปรุงใหม่ ในปี 2562 มำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินงำนกำรบริหำร สรุปได้
ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรได้กำหนดจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจทีด่ ี เพือ่ ให้คณะกรรมกำรบริษทั ฝ่ ำยจัดกำรและพนักงำนยึดถือ
เป็ นแนวปฏิบตั ิ
คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมกำรอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมกำรบริษทั ทัง้ หมด ซึง่ สูงกว่ำทีก่ ฎหมำย
กำหนด ทำให้มคี วำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำรในกำรประเมินผลและตัดสินใจในระบบกำรควบคุมภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิผล
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร กำหนดโครงสร้ำง สำยกำรบังคับบัญชำและหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบตำมควำมเหมำะสมและมีกำรแบ่งแยก
หน้ำทีเ่ พือ่ ให้กำรควบคุมภำยในเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ทก่ี ำหนด
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อพนักงำนซึง่ ถือเป็ นทรัพยำกรอันมีค่ำขององค์กร โดยบริษทั ฯ ได้มกี ำรส่งเสริม
เกี่ยวกับกำรพัฒนำพนักงำน ตลอดจนกำรพิจำรณำให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำงๆ แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม
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คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรกำหนดให้มรี ะบบกำรกำกับดูแลกิจกำร และระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี โดยให้มหี น่ว ยงำนทีก่ ำกับดูแลและ
รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน

การประเมินความเสีย่ ง
บริษทั ฯ มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ กำรกำหนดวิธกี ำรตอบสนองควำมเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กรและ
ระดับกิจกรรม ตลอดจนให้มกี ำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสีย่ งต่ำง ๆ ทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงไปหรือมีแนวโน้มทีอ่ ำจเกิดขึ้นอย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์
รวมถึงควำมเสีย่ งทีอ่ ำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรกระทำทีไ่ ม่เหมำะสม
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนสำหรับกำรปฏิบตั งิ ำน กำรรำยงำนข้อมูลทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทำงกำรเงิน
ซึง่ รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องและกำหนดระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้อย่ำงเหมำะสม
บริษทั ฯ มีเกณฑ์กำรสำรวจและวิเครำะห์ควำมเสีย่ งในระยะเวลำ 2 ปี /ครัง้
ดังนัน้ บริษทั ฯจึงขอรำยงำนควำมคืบหน้ำในแต่ละโครงกำรทีย่ งั อยู่ในควำมเสีย่ ง และแก้ไขควำมเสี่ยงเรียบร้อยแล ้วในปี 2556 รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้มี
กำรทำแผนควบคุมควำมเสีย่ งสูง ไว้ในแผนควบคุมควำมเสีย่ ง ประจำปี 2563 โดยผ่ำนทีป่ ระชุมคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง / ทีป่ ระชุมเจ้ำหน้ำที่
บริหำรของฝ่ ำยจัดกำร และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษทั ในกำรสำรวจและวิเครำะห์ควำมเสีย่ ง

การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริษทั ฯ มีกำรจัดกิจกรรมกำรควบคุมภำยในสำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนเพือ่ ลดควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ซึง่ รวมถึงกำร
ควบคุมเชิงป้ องกัน ได้แก่ กำรแบ่งแยกหน้ำที่ กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและข้อมูลสำรสนเทศในแต่ละระดับกำรให้อำนำจในกำรปฏิบตั งิ ำนและ
รำยกำรค้ำอย่ำงเหมำะสม กำรควบคุมทำงกำยภำพของทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดแผนนโยบำยควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuous Plan) ซึง่ รวมถึงสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทีไ่ ม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เพือ่ ให้มนใจได้
ั ่ ว่ำ บริษทั ฯ จะสำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องหำกเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรกำหนดนโยบำยในกำรควบคุมดูแลระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็ นขัน้ เป็ นตอนผ่ำนคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนของแต่
ละฝ่ ำย และได้มกี ำรกำหนดอำนำจกำรอนุมตั ิ เพือ่ ให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษทั ฯ สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงสมำ่ เสมอ ทัง้ นี้โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ

ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
บริษทั ฯ ได้นำระบบสำรสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ทัง้ ในด้ำนควำมถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลำมำใช้เพือ่ สนับสนุนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลทีเ่ หมำะสมประกอบในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มกี ำรจัดเก็บข้อมูลทีเ่ ป็ นระบบและสะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล
บริษทั ฯ มีช่องทำงสือ่ สำรเรื่องต่ำงๆ จำกฝ่ ำยจัดกำรไปยังพนักงำนผ่ำนระบบจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์และกระดำนประกำศส่วนกลำง เพือ่ ใช้
แลกเปลีย่ นข้อมูลและควำมรูร้ ะหว่ำงพนักงำน
บริษทั ฯ จัดให้มเี ว็บไซต์ในส่วนงำนของนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ ใช้เป็ นช่องทำงในกำรติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่ำวสำรกับนักลงทุนและมีช่องทำง
กำรติดต่อสือ่ สำรของผูม้ สี ่วนได้เสีย

ระบบการติดตาม
บริษทั ฯ ได้มอบหมำยให้บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในอิสระของบริษทั ฯ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ทำหน้ำทีต่ รวจสอบและประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถึงระบบสำรสนเทศ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำ กำร
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ปฏิบตั งิ ำนตำมปกติธุรกิจและกิจกรรมทำงกำรเงินทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงทีก่ ำหนดและมีประสิทธิภำพเพียงพอ รวมถึงกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนด ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ฯ นอกจำกนี้แผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ตอ้ งนำเสนอและผ่ำนกำรอนุมตั ิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Based Audit Approach) และยึดแนวกำร
ตรวจสอบตำมแนวปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
โดยมีกำรรำยงำนข้อบกพร่องทีต่ รวจพบ พร้อมควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขของธุรกิจต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นรำยไตรมำส
บริษทั ฯ มีฝ่ำยกฎหมำยเพือ่ ควบคุมดูแลและสอบทำนกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
ตลอดจนให้มกี ำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำยต่ำงๆ โดยให้รำยงำนต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทัง้ นี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทั ได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์สรุปได้ว่ำ บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพทีเ่ พียงพอและเหมำะสม

นโยบายรายการที่เกีย่ วข้องกัน
บริษทั ฯ ยึดถือนโยบำยทีจ่ ะดำเนินกำรในรำยกำรระหว่ำงกัน เป็ นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทวไป
ั ่ และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ และควำม
สมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำร
- คณะกรรมกำรบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับ ประกำศ
คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูล กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง และ
กำรได้มำหรือจำหน่ำยทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีกำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ สำหรับขัน้ ตอน
กำรอนุมตั ริ ำยกำรระหว่ำงกัน บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำทัวไป
่ อ้ำงอิงกับรำคำตลำดและเงือ่ นไขกำรตลำดที่
เหมำะสม โดยหำกเป็ นรำยกำรทีม่ ใิ ช่กำรค้ำตำมปกติธุรกิจหรือมิได้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขกำรค้ำทัวไปจะต้
่
องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษ ทั เพือ่
พิจำรณำอนุมตั ทิ กุ ครัง้ กรรมกำรทีม่ สี ่วนได้เสีย บุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในกำรทำรำยกำรดังกล่ำว จะไม่มี
สิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ ๆ และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพือ่ ทรำบต่อไป โดยกำรทำธุรกรรมนัน้ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษทั
ทัง้ นี้ในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันต้องมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมเพือ่ สอบทำน ให้ควำมเห็นถึงควำมจำเป็ น ควำมเหมำะสมโดย
พิจำรณำถึงรำคำ อัตรำค่ำตอบแทนของรำยกำรนัน้ ๆ เว้นแต่กรณีทเ่ี ป็ นกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ ป็ นกำรดำเนินกำรค้ำตำมปกติธุรกิจหรือเป็ นไปตำมเงือ่ นไข
กำรค้ำทัวไป
่ คณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร หรือผูบ้ ริหำรระดับสูงสำมำรถอนุมตั ริ ำยกำรได้ในขอบเขตกำรอนุมตั ทิ ก่ี ำหนดไว้ และใน
กรณีทค่ี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ กิดขึ้น บริษทั ฯ จะจัดให้มบี คุ คลทีม่ คี วำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษ เช่น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ หรือผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระ เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ ี
ควำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
นอกจำกนี้บริษทั ฯ จะทำกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือ
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องกำรเข้ำทำ
รำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือกำรได้มำและจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูล
กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ
สำหรับกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึ้นในอนำคต บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนในกำรอนุมตั กิ ำรทำธุรกรรมเป็ นไปตำมมำตรกำรทีก่ ล่ำว
มำแล้วข้ำงต้น โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำทัวไป
่ อ้ำงอิงกับรำคำตลำดและเงือ่ นไขกำรตลำดทีเ่ หมำะสมเพือ่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั

ความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกัน
โดยมติคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 เมือ่ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุม
เพือ่ สอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ได้ให้ควำมเห็นว่ำกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันเป็ นควำมจำเป็ นในกำรประกอบธุรกิจทัวไป
่
เงือ่ นไขต่ำงๆ ของรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมรำคำตลำด รำคำตำมสัญญำและรำคำทีต่ กลงกัน ซึง่ มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำมกำรประกอบธุรกิจทัวไป
่

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุ มตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
เพือ่ เป็ นกำรป้ องกันปัญหำจำกรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั กับบุคคลและกิจกำร
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทม่ี ใิ ช่กำรค้ำตำมปกติธุรกิจหรือเป็ นไปตำมเงือ่ นไขกำรค้ำทัวไปจะต้
่
องมีกำรเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ทิ กุ ครัง้ โดยกรรมกำรบุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในกำรทำรำยกำรดังกล่ำว จะไม่มสี ทิ ธิออก
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เสียงในเรื่องนัน้ ๆ โดยกำรทำธุรกรรมนัน้ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ ทัง้ นี้ในกำรพิจำรณำต้องมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมเพือ่ ออก
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวด้วย เว้นแต่กรณีทเ่ี ป็ นกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั หรือบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันซึง่ เป็ นรำยกำร
ทีเ่ ป็ นกำรดำเนินกำรค้ำตำมปกติธุรกิจหรือเป็ นไปตำมเงือ่ นไขกำรค้ำทัวไป
่
ผูบ้ ริหำรระดับสูงสำมำรถอนุม ตั ริ ำยกำรได้ในขอบเขตกำรอนุมตั ทิ ก่ี ำหนดไว้
ทัง้ นี้กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องกำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยง
กัน หรือกำรได้มำและจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่ำงเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวโน้มในการทารายการระหว่างกัน
กำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึ้นในอนำคต บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนในกำรอนุมตั กิ ำรทำธุรกรรมเป็ นไปตำมมำตรกำรทีก่ ล่ำวมำแล ้วข้ำงต้น
เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำทัวไป
่
อ้ำงอิงกับรำคำตลำดและ
เงือ่ นไขกำรตลำดทีเ่ หมำะสม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะกำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรอิสระ ทำหน้ำทีต่ รวจสอบและให้ควำมเห็นถึง
ควำมจำเป็ น ควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำถึงรำคำ อัตรำค่ำตอบแทนของรำยกำรนัน้ ๆ ด้วย รำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึ้นในอนำคตนัน้
คณะกรรมกำรบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง และกำรได้มำหรือจำหน่ำยทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ กิดขึ้น บริษทั ฯ จะจัดให้มบี คุ คลทีม่ คี วำมรูค้ วำม
ชำนำญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชีของบริษทั หรือผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระ เป็ นผู ้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี นอกจำกนี้
บริษทั ฯ จะทำกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ

สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประจาปี 2564
แนวคิดและวัตถุประสงค์
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน เป็ นเครื่องมือสำหรับกำรบริหำรกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน เพือ่ ช่วยให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำตัดสินได้ว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในได้รบั กำรออกแบบอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอหรือไม่ ควร
ปรับปรุงแก้ไขในจุดใดอย่ำงไร
กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ มี คี วำมสำคัญอย่ำงยิง่ สำหรับบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ทีม่ ปี ระชำชนเป็ นผูถ้ อื หุน้
โดยระบบทีด่ จี ะ
สำมำรถช่วยป้ องกัน บริหำร จัดกำรควำมเสีย่ งหรือควำมเสียหำยต่ำง ๆ ทีอ่ ำจเกิดขึ้นกับบริษทั และผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียได้เป็ นอย่ำงดี ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรบริษทั ทีจ่ ะต้องดำเนินกำรให้มนใจว่
ั ่ ำ บริษทั มีระบบควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำม
เป้ ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย ข้อกำหนดทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถป้ องกันทรัพย์สนิ จำกกำรทุจริต เสียหำย รวมทัง้ มีกำรจัดทำ
บัญชี รำยงำนทีถ่ กู ต้องน่ำเชื่อถือ
การนาไปใช้
บริษทั ควรใช้แบบประเมินนี้เป็ นแนวทำงในกำรประเมินหรือทบทวนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน อย่ำงน้อยทุกปี และอำจมีกำร
ทบทวนเพิม่ เติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ทอ่ี ำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงมี นัยสำคัญ กำรประเมินดังกล่ำวควรผ่ำนกำรพิจำรณำของ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ด้วย เพือ่ ให้ เกิดกำรแลกเปลีย่ นควำมเห็น มีควำมเข้ำใจตรงกัน และสำมำรถกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ
ทีเ่ หมำะสมกับบริษทั ได้
องค์ประกอบระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่
กำรควบคุมภำยในบริษทั (Control Environment)
กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment)
กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำน (Control Activities)
ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้อมูล (Information & Communication)
ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
สรุปผล บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย
ข้อกำหนดทีเ่ กี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ

รายการระหว่างกันของบริษทั
รำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ กิดขึ้นในไตรมำส 4 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีรำยละเอียดดังนี้
1.1 รายชื่อบริษทั ที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ที่มีรายการระหว่างกัน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) ประกอบธุ ร กิจให้ข นถ่ ำ ย - TSTE เป็ นบริษทั ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ บริษทั ฯ ทำงตรง
(“TSTE”)
สิน ค้ำ ให้เ ช่ ำ คลัง สิ น ค้ำ 98.82% ก่อนกำรกระจำยหุน้ จำกนัน้ ได้ลดสัดส่วนกำรถือหุน้ ลงเหลือ
และบริกำรท่ำเทียบเรือ
69.34% หลังกำรกระจำยหุน้ เมือ่ 19 พฤศจิกำยน 2555 และลด
สัดส่วนเหลือ 68.857% หลังกำรเพิม่ ทุนชำระแล ้วจำกกำรใช้สทิ ธิซ้อื
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั
ฯ ในปี 2559-2561
- TSTE และ TMILL มีกรรมกำรร่วมกัน 8 ท่ำน โดยกรรมกำรทุก
ท่ำนของบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน และ ดร.สุภสร
ชโยวรรณ ต่ำงเป็ นกรรมกำรของ TSTE ด้วย
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด (“TSA”)
ปร ะ ก อ บธุ ร กิ จ ใ ห้เ ช่ ำ เป็ นบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันโดยมีบริษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี
อสังหำริมทรัพย์
กรรมกำรร่วมกัน โดยกรรมกำรทุกท่ำนของบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมกำร
ตรวจสอบต่ำงเป็ นกรรมกำรของ TSA ด้วย
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมนำ้ มัน จำกัด
ประกอบธุรกิจโรงงำนกลัน่ เป็ นบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันโดยมีบริษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี
(“TSO”)
นำ้ มันปำล์ม
กรรมกำรร่วมกัน โดยกรรมกำรทุกท่ำนของบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมกำร
ตรวจสอบต่ำงเป็ นกรรมกำรของ TSO ด้วย
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
(“TSTL”)

ประกอบธุ รกิจโรงงำนทอ เป็ นบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันโดยมีบริษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี
กระสอบ ขนส่ ง สิ น ค้ำ กรรมกำรร่วมกัน โดยกรรมกำรทุกท่ำนของบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมกำร
และบริ ก ำรรัก ษำควำม ตรวจสอบต่ำงเป็ นกรรมกำรของ TSTL ด้วย
ปลอดภัย

บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด (“TS”)

ประกอบธุ รกิจคลังสินค้ำ เป็ นบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันโดยมีบริษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี
175

ส่วนที่ 2
กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษทั ที่มีรายการระหว่างกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมกำรร่วมกัน โดยกรรมกำรทุกท่ำนของบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมกำร
ตรวจสอบต่ำงเป็ นกรรมกำรของ TS ด้วย

1.2 รายการค่าเสือ่ มสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า

(หน่วย : ล้ำนบำท)
มูลค่าของรายการ

ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า

TSTE

บริษทั ฯ

TSTE

บริษทั ฯ

ความจาเป็ นและความสมเหตุ

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขที่สาคัญ

- ค่ำเสือ่ มสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ทด่ี นิ
- ดอกเบี้ยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำทีด่ นิ
บริ ษ ทั ฯเช่ ำ ที่ดิน เนื้ อ ที่ 7,013 ตำรำงเมตรจำก
TSTE เพื่อ ใช้เ ป็ น ที่ต งั้ ของโรงงำนและอำคำร
สำนักงำนของบริษทั ฯ โดยมีอตั รำค่ำเช่ำคิดเป็ น 50
บำท/ตำรำงเมตร หรือ 350,650 บำทต่อเดือน ทำ
สัญ ญำเช่ ำ มี อ ำยุ ส ัญ ญำ 30 ปี เริ่ ม จำก 1
สิงหำคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2583 โดยมี
กำรปรับอัตรำค่ำเช่ำขึ้น 10% ของอัตรำเช่ำเดิมทุกๆ
5 ปี ค่ ำเช่ ำตลอดสัญญำ 162,328,740 บำท คิด
เป็ นค่ำเช่ำแบบเส้นตรง ปี ละ 5,410, 958 บำท เมือ่
สัญญำเช่ำถูกยกเลิก บริษทั ฯ มีหน้ำทีส่ ่งมอบทีด่ นิ
พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงตำมสภำพที่เป็ นอยู่ในวันทีค่ รบ
กำหนดสัญ ญำเช่ ำ ที่ดิน เว้นแต่ คู่สญั ญำจะได้ท ำ
ควำมตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้ำงในที่ดินทีเ่ ช่ ำเป็ น
ประกำรอื่น หำกบริษทั ฯ มีควำมประสงค์ท่จี ะขอ
ต่อสัญญำเช่ำ จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ TSTE ทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนครบกำหนดไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี และทำง
TSTE ยินยอมให้สทิ ธิ์แก่บริษทั ฯ เช่ำทีด่ นิ ดังกล่ำว
ต่ อ ไปอีก ไม่ เกิน 30 ปี โดยทัง้ สองฝ่ ำยร่ ว มกัน
ก ำหนดอัต รำค่ ำ เช่ ำ โดยให้ค ำนึ ง ถึ ง สภำวะ
เศรษฐกิจ ณ วันทีต่ กลงกัน
- ค่ำเสือ่ มสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้โกดัง
- ดอกเบี้ยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำโกดัง
บริษทั ฯ เช่ ำโกดังเก็บสินค้ำจำก TSTE 2 โกดัง
คือ
1. โกดัง 8 เนื้อที่ 1,650 ตำรำงเมตร

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.
สมผลของรายการ
ปี 2563 ปี 2564
3.8
3.8
ควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร
2.5
2.6
บริษทั ฯ ทำกำรเช่ำทีด่ นิ ดังกล่ำว
เพือ่ ใช้เป็ นทีต่ งั้ ของโรงงำนและ
อำคำรสำนักงำนของบริษทั ฯ
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ
สำหรับรำคำค่ำเช่ำเป็ นไปตำมรำคำ
ประเมินของ บริษทั ยูเค แวลู
เอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เลขที่
UK 2010/724 ซึง่ ประเมินเมือ่ วันที่
11 กันยำยน 2553
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

3.2
2.4

3.2
2.6

ควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร
บริษทั ฯ ทำกำรเช่ำโกดัง 9 เพือ่ ใช้
เก็บสินค้ำสำเร็จรูป และเช่ำโกดัง 8
เพือ่ ใช้เก็บผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือ
รำ โดยโกดังดังกล่ำวตัง้ อยู่ใน
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มูลค่าของรายการ
ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า

ความจาเป็ นและความสมเหตุ

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขที่สาคัญ
ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2563 ปี 2564
2. โกดัง 9 เนื้อที่ 1,650 ตำรำงเมตร
โดยทัง้ สองโกดัง ได้รบั กำรอนุ มตั ิให้ทำสัญญำเช่ ำ
30 ปี เริ่ม จำก 1 เมษำยน 2557 ถึง 31 มีนำคม
2587 ในอัตรำค่ ำเช่ ำตำรำงเมตรละ 85 บำท หรือ
280,500 บำทต่อเดือน ปรับค่ำเช่ำขึ้น 15% ของค่ำ
เช่ำเดิมทุก 5 ปี ค่ ำเช่ำตลอดสัญญำ 147,325,320
บำท คิดเป็ นค่ ำเช่ ำ แบบเส้นตรงปี ละ 4,910,844
บำท

TSTE

บริษทั ฯ

- ค่ำเสือ่ มสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้โกดัง
- ดอกเบี้ยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำโกดัง
บริษทั ฯ เช่ ำโกดังเพือ่ เป็ นที่ตงั้ ถังไซโลเก็บวัตถุดิบ
ขนำดควำมจุ 40,000 ตัน 1 โกดัง คือ โกดัง 30
เนื้อที่ 2,800 ตำรำงเมตร โดยได้รบั กำรอนุมตั ใิ ห้ทำ
สัญญำเช่ำ 30 ปี เริ่มจำก 1 เมษำยน 2557 ถึง 31
มีน ำคม 2587 ในอัตรำค่ ำเช่ ำ ตำรำงเมตรละ 85
บำท หรือ 238,000 บำทต่ อเดือน ปรับค่ ำเช่ ำขึ้น
15% ของค่ำเช่ ำเดิมทุก 5 ปี ค่ำเช่ำตลอดสัญญำ
125,003,640 บำท คิดเป็ นค่ำเช่ำแบบเส้นตรงปี ละ
4,166,788 บำท

สมผลของรายการ
บริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของ
บริษทั ฯ สะดวกต่อกำรขนส่ง
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ
สำหรับรำคำค่ำเช่ำเป็ นไปตำมรำคำ
ตลำด ซึง่ อำจมีควำมแตกต่ำงกัน
บ้ำงขึ้นอยู่กบั ทำเลทีต่ งั้ และสภำพ
ของโกดัง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

2.7
2.1

2.7
2.2

ควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร
บริษทั ฯ ทำกำรเช่ำโกดังดังกล่ำว
เพือ่ ใช้เป็ นทีต่ งั้ ถังไซโลเก็บวัตถุดบิ
ขนำดควำมจุ 40,000 ตัน โดย
โกดังดังกล่ำวมีพ้นื ทีเ่ พียงพอต่อ
ควำมต้องกำรและตัง้ อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับโรงงำนมำกทีส่ ุด
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ
สำหรับรำคำค่ำเช่ำเป็ นรำคำ
เดียวกันกับทีบ่ ริษทั ในกลุม่ ให้เช่ำ
กันเอง และเมือ่ เปรียบเทียบกับ
รำคำค่ำเช่ำโกดังของ
บุคคลภำยนอกในแถบเดียวกัน
แล ้วพบว่ำตำ่ กว่ำรำคำค่ำเช่ำโกดัง
ของบุคคลภำยนอก
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
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1.3 รายการซื้อขายสินค้าและบริการ
มูลค่าของรายการ

ผูซ้ ้ ือ/
ผูข้ าย/ผูใ้ ห้
ผูร้ บั

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขที่สาคัญ

บริการ
บริการ

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.

ความจาเป็ นและความสมเหตุ

ปี 2563

ปี 2564

สมผลของรายการ

TSTE

บริษทั ฯ

บริษทั ฯ ได้จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรขนถ่ำยข้ำวสำลี เช่น
ค่ ำ บริก ำรรถตัก ค่ ำ บริก ำรขนถ่ ำ ย ค่ ำ บริก ำรชัง่
นำ้ หนัก ค่ำเทียบท่ำ ค่ำผ่ำนท่ำ รวมถึงค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำ
นำ้ ประปำ ในโกดังทีบ่ ริษทั ฯ เช่ำสำหรับเก็บข้ำวสำลี
และค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ถนนส่วนกลำง

2.3

2.0

ควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร
บริษทั ฯ ใช้บริกำรไฟฟ้ ำ และ
นำ้ ประปำในโกดังทีบ่ ริษทั ฯเช่ำเพือ่
เก็บข้ำวสำลี และใช้บริกำรต่ำงๆ
ในกำรขนย้ำยข้ำวสำลีเข้ำไซโล
รวมถึงถนนส่วนกลำง
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ
เป็ นไปตำมเงือ่ นไขเดียวกันกับที่
TSTE ทำกับบุคคลทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

กรรมกำร
TSTE

บริษทั ฯ

บริ ษ ัท ฯ ได้จ่ ำ ยค่ ำ ที่ ป รึ ก ษำกฎหมำยให้ก ั บ
กรรมกำรของ TSTE เป็ นรำยเดือ น เดือนละ
40,000 บำท

-

0.40

ควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร
เนื่องจำกปัจจุบนั มีกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ มำกมำย จึงมีควำม
จำเป็ นต้องมีผูม้ คี วำมรูแ้ ละ
ประสบกำรณ์ทจ่ี ะสำมำรถให้
คำแนะนำทีด่ แี ละเหมำะสมกับกำร
ดำเนินกำรของบริษทั ฯ ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

TSTL

บริษทั ฯ

บริษทั ฯ ได้จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรขนถ่ำยข้ำวสำลี เช่น
ค่ ำฝำกตู ้ กรณี ท่ขี ำ้ วตู ท้ ่นี ำเข้ำมำมีปญ
ั หำต้อ งรอ
เคลียร์

-

0.007

ควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร
บริษทั ฯ ใช้บริกำรกรณีทข่ี ำ้ วตูท้ ่ี
นำเข้ำมำมีปญั หำต้องรอเคลียร์ จึง
ต้องขอใช้พ้นื ทีเ่ พือ่ ฝำกตูไ้ ว้จนกว่ำ
จะเคลียร์เรียบร้อย
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มูลค่าของรายการ

ผูซ้ ้ ือ/
ผูข้ าย/ผูใ้ ห้
ผูร้ บั

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขที่สาคัญ

บริการ
บริการ

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2563

ปี 2564

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ
เป็ นไปตำมเงือ่ นไขเดียวกันกับที่
TSTL ทำกับบุคคลทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1.4 รายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าของรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุ
ผูจ้ า่ ย

บริษทั ฯ

ผูร้ บั

TSTE

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขที่สาคัญ

บริษ ทั ฯ ได้ท ำกำรจ่ ำยเงินปัน ผลจำกก ำไรของปี
2563 ตำมมติท่ปี ระชุมผู ถ้ อื หุน้ ประจำปี เมื่อวันที่
29 เมษำยน 2564 จำนวนหุน้ ละ 0.12 บำท โดย
TSTE ถือ หุน้ บริษ ทั ฯ ทัง้ สิ้น 274,508,840 หุ น้
ได้ร บั เงิน ปัน ผลเป็ น จำนวนเงิน 32,941,060.80
บำท
และบริษทั ฯ ได้ทำกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกก ำไรเดื อ น 1-6/2564 ตำมมติ ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 9/2564 เมือ่ วันที่ 28
ตุลำคม 2564 จำนวนหุน้ ละ 0.08 บำท โดย TSTE
ถือหุน้ บริษทั ฯ ทัง้ สิ้น 274,508,840 หุน้ ได้รบั เงิน
ปันผลเป็ นจำนวนเงิน 21,960,707.20 บำท

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2563

ปี 2564

52.2

54.9

สมผลของรายการ

ควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร
บริษทั ฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล
ไม่ตำ่ กว่ำ 50% ของกำไรสุทธิหลัง
หักสำรองตำมกฎหมำย ยกเว้นมี
ควำมจ ำเป็ น ที่จ ะต้อ งใช้เ งิน เพื่อ
หมุนเวียนหรือกำรลงทุน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
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1.5 รายการยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่าของรายการ
นิ ตบิ คุ คลที่มีรายการคงค้าง
ประเภทรายการ

(พันบาท)

กับบริษทั
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
TSTE

สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้-สุทธิ

205,365

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ

238,762

ค่ำใช้จ่ำยอืน่ ค้ำงจ่ำย

559

เงินปันผลค้ำงจ่ำย
TSTL

-

ค่ำใช้จ่ำยอืน่ ค้ำงจ่ำย
1

TS

ค่ำใช้จ่ำยอืน่ ค้ำงจ่ำย

-

TSO

เงินมัดจำจ่ำยค่ำเช่ำโกดัง

-
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกดั (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกดั (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2564 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่สี ำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำร
ดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อ
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกบริษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีทก่ี ำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฎิบตั ติ ำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีทข่ี ำ้ พเจ้ำได้รบั เพียงพอและเหมำะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ทีม่ นี ยั สำคัญทีส่ ุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับ
งวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้ นี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดง
ควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่องเหล่ำนี้
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1.ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็ นเรื่องสำคัญทีผ่ ูบ้ ริหำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำเผือ่ ผลขำดทุน อัตรำควำม
เสียหำยทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นและกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ในอนำคตของลูกหนี้ รำยกำรดังกล่ำวมีสำระสำคัญ ต่องบกำรเงินและ
ั ้ นโยบำยกำรบัญชีสำหรับ
ประกอบด้วยกำรใช้ดลุ ยพินิจและสมมติฐำนโดยผูบ้ ริหำร ดังนัน้ ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำเรื่องดังกล่ำวเป็ นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ท้งนี
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นและรำยละเอียดของค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อที่ 4.2 และ 7
การตอบสนองความเสีย่ งโดยผูส้ อบบัญชี
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธกี ำรและสมมติฐำน ทีฝ่ ่ ำยบริหำรใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยทำควำมเข้ำใจเกณฑ์ท่ี
ใช้ในกำรพิจำรณำ
สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนและสุ่มทดสอบข้อมูลทีน่ ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำตรวจสอบสถำนะคงค้ำงของลูกหนี้
ทดสอบกำรจัดกลุม่ ลูกหนี้ตำมวันทีค่ รบกำหนดชำระ พิจำรณำกำรรับชำระหนี้ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำนและลูกหนี้ทม่ี กี ำรดำเนินคดีทำงกฎหมำย เพือ่
พิจำรณำถึงข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเฉพำะรำยและทดสอบกำรคำนวณค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบควำมเพียงพอและ
เหมำะสมของกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
2.การรับรูร้ ายได้
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ ถือเป็ นรำยกำรบัญชีทม่ี นี ยั สำคัญของบริษทั เนื่องจำกจำนวนรำยได้ทบ่ี นั ทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไร
ขำดทุนประจำปี ของบริษนั ดังน้นั จึงมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรูร้ ำยได้ ด้วยเหตุน้ ีขำ้ พเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเป็ นพิเศษกับกำรรับรู ้
รำยได้ของบริษทั ทัง้ นี้เพือ่ ให้แน่ใจว่ำรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำถูกรับรูใ้ นบัญชีโดยถูกต้องตำมทีค่ วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้อง
การตอบสนองความเสีย่ งโดยผูส้ อบบัญชี
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรูร้ ำยได้ของบริษทั โดยกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ กี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำร
สอบถำมผูร้ บั ผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุม่ ทดสอบกำรปฏิบตั ติ ำมกำรควบคุมทีบ่ ริษทั ออกแบบไว้ สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบ
รำยกำรขำยทีเ่ กิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้ส้นิ รอบระยะเวลำบัญชี สอบทำนใบลดหนี้ทบ่ี ริษทั ออกให้แก่ลูกค้ำภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีและ
ทำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำรขำยเพือ่ พิจำรณำควำมผิดปกติทอ่ี ำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
ข้อมูลอืน่
ผูบ้ ริหำรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรำยงำนประจำปี นนั้ ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รบั รำยงำนประจำปี ภำยหลังวันทีใ่ นรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และจ้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมันต่
่ อข้อมูลอืน่
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอืน่ มีควำมขัดแย้งทีม่ สี ำระสำคัญกับงบ
กำรเงินหรือกับควำมรูท้ ไ่ี ด้รบั จำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอืน่ มีกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอัน เป็ นสำระสำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญข้ำพเจ้ำต้องสือ่ สำรเรื่องดังกล่ำว
กับผูม้ หี น้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลเพือ่ ให้ผูม้ หี น้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหำรมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมทีค่ วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบ
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ส่วนที่ 3
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี

เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในทีผ่ ูบ้ ริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพือ่ ให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินทีป่ รำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำ
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ั จ่ ะเลิกบริษทั หรือหยุดดำเนินงำน
ต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผูบ้ ริหำรมีควำมต้งใจที
หรือไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลมีหน้ำทีใ่ นกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ควำมเชื่อมันอย่
่ ำงสมเหตุสมผลว่ำ
งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู ส้ อบบัญชีซง่ึ รวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ดว้ ยควำม
เชื่อมันอย่
่ ำงสมเหตุสมผล คือควำมเชื่อมันในระดั
่
บสูงแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมือ่ คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตุและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบตั งิ ำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
ระบุและประเมินควำมเสีย่ งจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ออกแบบและปฏิบตั งิ ำนตำมวิธกี ำรตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อควำมเสีย่ งเหล่ำนัน้
และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมำะสมเพือ่ เป็ น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสีย่ งที่
เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรูร้ ่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตัง้ ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดง
ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ำรตรวจสอบทีเ่ หมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่
วัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั
ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีทผ่ี ูบ้ ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องซึง่
จัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริหำร
สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริหำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ำมี
ควำมไม่แน่นอนทีม่ สี ำระสำคัญทีเ่ กี่ยวกับ เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทอ่ี ำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษทั ในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ถำ้ ข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนทีม่ สี ำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ขอ้
สังเกตุถงึ กำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ จะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจ
เป็ นเหตุให้บริษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ทท่ี ำให้มกี ำร
นำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมทีค่ วรหรือไม่
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ส่วนที่ 3
งบกำรเงิน

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564

(หน่ วย : บาท)
2563

6.2
7
8
26.1

82,479,073
201,122,589
752,683,247
2,683,868
1,144,940
1,040,113,717

71,735,942
191,312,603
300,857,819
435,684
643,787
564,985,835

9
4.1 และ 10
11

572,684,415
209,102,043
2,195,517
215,653
784,197,628
1,824,311,345

597,165,695
215,076,485
3,094,872
2,451,877
817,788,929
1,382,774,764

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์สญั ญำอนุพนั ธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อำคำร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ั ่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 28 เมษำยน 2565
งบกำรเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี คร้งที

184

ส่วนที่ 3
งบกำรเงิน

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564

(หน่ วย : บาท)
2563

13
14
4.1 และ 15
26.1

427,620,335
74,346,859
5,663,934
1,326
8,181,369
9,389,249
525,203,072

32,000,000
53,164,816
4,795,874
5,239,504
10,549,077
8,496,454
114,245,725

4.1 และ 15
16

235,680,093
3,663,050
239,343,143
764,546,215

238,761,536
2,990,072
241,751,608
355,997,333

หมายเหตุ
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อน่ื
ส่วนของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สนิ สัญญำอนุพนั ธ์
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

ั ่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 28 เมษำยน 2565
งบกำรเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี คร้งที
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ส่วนที่ 3
งบกำรเงิน

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สำมัญ 399,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1.00 บำท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล ้ว
หุน้ สำมัญ 398,664,061 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1.00 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จสั รร
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

399,000,000

399,000,000

398,664,061
337,984,655

398,664,061
337,984,655

39,900,000
283,216,414
1,059,765,130
1,824,311,345

39,900,000
250,228,715
1,026,777,431
1,382,774,764

17

18

18

ั ่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 28 เมษำยน 2565
งบกำรเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี คร้งที
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ส่วนที่ 3
งบกำรเงิน

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564
1,483,162,697
(1,199,346,499)
283,816,198
(683,821)
7,486,363
2,449,590
(39,328,810)
(102,629,238)
151,110,282
(9,447,548)
141,662,734
(28,981,126)
112,681,608

(หน่ วย : บาท)
2563
1,464,769,049
(1,202,579,684)
262,189,365
3,225,080
(4,780,854)
4,200,996
(33,685,672)
(88,245,144)
142,903,771
(10,074,735)
132,829,036
(27,309,515)
105,519,521

16
22

47,929
(9,586)
38,343
112,719,951

105,519,521

23

0.28

0.26

หมายเหตุ
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขัน้ ต้น
กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กำไร(ขำดทุน)จำกสัญญำอนุพนั ธ์
รำยได้อน่ื
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
กำไรจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
รำยกำรทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุน
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ภำษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี -สุทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐำน (หน่วย : บำท)

8

22
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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19

ทุนทีอ่ อกและ
ชำระแล ้ว
398,664,061
398,664,061
398,664,061

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้
สำมัญ
337,984,655
337,984,655
337,984,655

กำไรสะสม
จัดสรรแล ้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
39,900,000
39,900,000
39,900,000

ยังไม่ได้จดั สรร
220,455,365
105,519,521
105,519,521
(75,746,171)
250,228,715
112,681,608
38,343
112,719,951
(79,732,252)
283,216,414

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
997,004,081
105,519,521
105,519,521
(75,746,171)
1,026,777,431
112,681,608
38,343
112,719,951
(79,732,252)
1,059,765,130
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไรสำหรับปี
ปรับกระทบกำไรสำหรับปี เป็ นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
(โอนกลับ)ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
ขำดทุนจำกรำคำทุนของสินค้ำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั
ค่ำเสือ่ มรำคำ-อำคำร และอุปกรณ์
ค่ำเสือ่ มรำคำ-สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยทรัพย์สนิ
(กำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึ้น
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยุตธิ รรมสัญญำอนุพนั ธ์
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำยหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์สญั ญำอนุพนั ธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ดำเนินงำนเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อน่ื
หนี้สนิ สัญญำอนุพนั ธ์
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
เงินสดรับจำกกำรดำเนินงำน
รับดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

112,681,608

105,519,521

377,276
555,412
48,094,721
10,104,546
(1,259,422)
8,531
(2,682,542)
720,907
(52,427)
7,556,856
1,420,239
28,981,126
206,506,831

(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

(10,187,741)
(452,380,840)
435,684
(501,153)
28,724

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

19,684,900
(5,239,504)
892,795
(240,760,304)
52,906
(30,459,065)
(271,166,463)

9,801,416
(22,966)
722,948
351,282,832
68,052
(31,485,769)
319,865,115
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564

(หน่ วย : บาท)
2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำทรัพย์สนิ เพิม่ ขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(20,150,188)
1,392,205
(18,757,983)

(8,083,837)
797,167
(2,207,500)
(9,494,170)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินสดจ่ำยในดอกเบี้ย
จ่ำยเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

395,620,335
(13,900,344)
(1,320,162)
(79,732,252)
300,667,577

(219,458,278)
(12,053,884)
(2,094,119)
(75,746,171)
(309,352,452)

10,743,131
71,735,942
82,479,073

1,018,493
70,717,449
71,735,942

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ้น-สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อควำมทัวไป
่
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) (บริษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ตำมทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมือ่ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2520 ต่อมำได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชนจำกัด เมือ่ วันที่ 29
มิถนุ ำยน 2553 ทะเบียนนิตบิ คุ คลเลขที่ 0107553000131 สำนักงำนและโรงงำนตัง้ อยู่เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย
ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ประเทศไทย บริษทั ประกอบกิจกำรในประเทศไทย ปัจจุบนั ดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยแป้ งสำลี
บริษทั ใหญ่ ได้แก่ บริษทั ไทยชู กำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ในบริษทั ร้อยละ 68.86 ซึ่ง เป็ นนิตบิ ุคคลที่จดั ตัง้ ขึ้นใน
ประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555 บริษทั ได้เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศ
ไทย และเริ่มทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์แก่ประชำชนทัวไปในวั
่
นดังกล่ำว
2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1

งบกำรเงินนี้นำเสนอเพือ่ วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพือ่ ใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็ นภำษำไทย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษได้จดั ทำขึ้น
เพือ่ ควำมสะดวกของผูอ้ ่ำนงบกำรเงินทีไ่ ม่คนุ ้ เคยกับภำษำไทย

2.2

งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไปภำยใต้
่
พระรำชบัญญัตกิ ำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบัญชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำรตี ควำมและแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีท่กี ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งจัดตัง้ ตำม
พระรำชบัญญัติวชิ ำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มมี ติให้ประกำศใช้แล้ว และตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน
กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเป็ นไปตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562 ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตกิ ำรบัญชี พ.ศ. 2543

2.3

งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอืน่ ในนโยบำยกำรบัญชี
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
2.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ทม่ี ผี ลบังคับใช้ในงวดบัญชีปจั จุบนั
ในระหว่ำงปี บริษทั ได้นำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง รวมถึงกรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน(ใหม่) ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ทีเ่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รบั กำรปรับปรุงหรือจัดให้มขี ้นึ เพือ่ ให้มี
เนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำน
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กำรรำยงำนทำงกำรเงินและปรับปรุงคำนิยำมและข้อกำหนดทำงกำรบัญชี กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั นิ ้ ีไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริษทั
2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีทเ่ี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 เป็ นต้นไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รบั กำรปรับปรุงหรือจัด
ให้มขี ้ นึ เพื่อให้มเี นื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับมีกำรให้ขอ้ ผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ิหรือข้อยกเว้นชัว่ ครำวกับผู ใ้ ช้
มำตรฐำน ฝ่ ำยบริหำรของบริษทั เชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงดังกล่ำวจะไม่มผี ลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบ
กำรเงินเมือ่ นำมำถือปฏิบตั ิ
2.4

ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำมหลัก กำรบัญ ชีที่ร บั รองทัว่ ไป ผู บ้ ริห ำรต้อ งใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนหลำย
ประกำร ซึง่ มีผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจำนวนเงินทีเ่ กี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและข้อ
สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์และปัจจัยต่ำงๆ ทีผ่ ูบ้ ริหำรมีควำมเชื่อมันอย่
่ ำงสมเหตุสมผลภำยใต้สภำวกำรณ์แวดล้อมนัน้ ดังนัน้ ผลทีเ่ กิดขึ้น
จริงอำจแตกต่ำงจำกทีป่ ระมำณไว้
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้รบั กำรทบทวนอย่ำงสมำ่ เสมอกำรปรับ ประมำณกำรทำงบัญ ชีจ ะ
บัน ทึก ในงวดบัญ ชีท่ีป ระมำณกำรดัง กล่ำ วได้ร บั กำรทบทวน และในงวดอนำคตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ กำรใช้ดุลยพินิจ และประมำณกำรที่
สำคัญมีดงั นี้
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ในกำรประมำณกำรรำยกำรสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ฝ่ ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร กำร
ใช้สทิ ธิเลือกซื้อหรือสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสญั ญำ รวมถึงอำยุ กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมือ่ เลิกใช้ของสินทรัพย์อำ้ งอิง และต้อง
ทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
หำกคำดว่ำมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนตำ่ กว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเ่ กี่ยวข้องกั บกำร
คำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึง่ เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นนั้
สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำกรณีบริษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนฝ่ ำยบริหำรได้ใช้ดุลย
พินิจในกำรประเมินเงือ่ นไขและรำยละเอียดของสัญญำเพือ่ พิจำรณำว่ำบริษทั ได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ น
เจ้ำของในสินทรัพย์ท่ใี ห้เช่ ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในกำรประมำณผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำ
จะเกิดขึ้น และกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
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ค่ำเผือ่ มูลค่ำรำคำทุนของสินค้ำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั
มูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั เป็ นกำรประมำณรำคำทีจ่ ะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นในกำรขำย
อำคำร และอุปกรณ์ และค่ำเสือ่ มรำคำ
ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์และต้อง
ทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำก
คำดว่ำมูลค่ ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนตำ่ กว่ำมูลค่ ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำร
คำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึง่ เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นนั้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษทั จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวทีใ่ ช้หกั ภำษีและขำดทุนทำงภำษีทไ่ี ม่ได้ใช้เมือ่ มีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ ทีจ่ ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนัน้ ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำร
จำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริษทั ควรรับรูจ้ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีท่ี
คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัย
ขอ้ สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนัน้ เช่ น อัต รำคิดลด อัต รำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต และอัตรำกำรเปลีย่ นแปลงในจำนวน
พนักงำน เป็ นต้น
คดีควำม
หนี้สนิ ทีอ่ ำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้ องร้องเรียกค่ ำเสียหำย ฝ่ ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ถี ูกฟ้ องร้อง และ
ประมำณกำรควำมเสียหำยทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น
กำรประมำณกำรในเรื่องอืน่ ๆ ได้ถกู เปิ ดเผยในแต่ละส่วนทีเ่ กี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี้
3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญ
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภำพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันทีไ่ ด้มำและไม่มขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
3.2 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื แสดงด้วยมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั ชำระ โดยรับรูเ้ มือ่ เริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ รำศจำก
เงือ่ นไขในกำรได้รบั ชำระ ในกรณีทม่ี สี ่วนประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินทีม่ นี ยั สำคัญจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่ำปัจจุบนั ของสิง่ ตอบแทน
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บริษทั ใช้วธิ ีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำน
เครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พจิ ำรณำผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำ จะเกิดขึ้นตลอดอำยุหนี้และรับรู ผ้ ลขำดทุนตัง้ แต่กำรรับรู ร้ ำยกำร
ลูกหนี้กำรค้ำ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหนี้กำรค้ำจะถูกจัดกลุม่ ตำมวันทีค่ รบกำหนดชำระ อัตรำควำม
เสียหำยทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบั ประวัตกิ ำรชำระเงินและข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีตซึง่ มีกำรปรับเพือ่ สะท้อนข้อมูลปัจจุบนั และ
กำรคำดกำรณ์ลว่ งหน้ำเกี่ยวกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจมหภำคทีม่ ผี ลต่อควำมสำมำรถของลูกค้ำในกำรชำระหนี้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกใน
กำไรขำดทุนภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
3.3 สินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงิน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริษทั จัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยแบ่งเป็ นแต่ละประเภท ดังนี้
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือผ่ำนกำไรขำดทุน
(FVPL) และ
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ในกำรรับรูร้ ำยกำรเมือ่ เริ่มแรก บริษทั ต้องวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนด้วย
มูลค่ ำยุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนกำรทำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำหรือกำรออกสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ ต้นทุนกำรทำ
รำยกำรของสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนนัน้ รับรูเ้ ป็ นค่ ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุน
ตรำสำรหนี้
กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้ข้นึ อยู่กบั โมเดลทำงธุรกิจ (Business Model) ของบริษทั ในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน กำรวัดมูลค่ำตรำสำรหนี้สำมำรถทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบั กำรจัดประเภทตรำ
สำรหนี้ของบริษทั
- รำคำทุนตัดจำหน่ ำย - สินทรัพย์ทำงกำรเงินต้องวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยเมือ่ บริษทั ถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้
ตำมโมเดลธุรกิจทีม่ วี ตั ถุประสงค์กำรถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินเพือ่ รับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้อกำหนดตำมสัญญำ
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึง่ ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่
กำหนดไว้ รำยได้ดอกเบี้ยจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวต้องคำนวณโดยใช้วธิ ีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริง กำไรหรือขำดทุนที่
เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรจะรับรูโ้ ดยตรงในกำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงในกำไรขำดทุน
- มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) – สินทรัพย์ทำงกำรเงินต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อบริษทั ถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมโมเดลธุ รกิจทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำม
สัญญำและเพือ่ ขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และข้อกำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งทำให้เกิ ดกระแสเงินสด ซึ่ง
เป็ นกำรจ่ ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ ำของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินรับรูผ้ ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ยกเว้น รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ รำยได้ดอกเบี้ยทีเ่ กี่ยวข้องจะรับรู ้
ในกำไรขำดทุน เมือ่ มีกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน กำไรหรือขำดทุนสะสมทีเ่ คยรับรูร้ ำยกำรในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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อื่นจะต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำกำไรขำดทุน รำยได้ดอกเบี้ยจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวต้องคำนวณโดยใช้วธิ ี
อัตรำดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงในกำไรขำดทุน
- มูลค่ ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน (FVPL) – สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวัดมูลค่ ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยหรือ
FVOCI ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน กำไรหรือขำดทุนทีเ่ กิดจำกตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำ FVPL จะรับรูใ้ น
กำไรขำดทุน ในรอบระยะเวลำทีเ่ กิดรำยกำร
บริษทั ต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่สำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้เฉพำะเมื่อบริษทั เปลีย่ นแปลงโมเดลธุ รกิจในกำรบริหำร
สินทรัพย์เหล่ำนัน้
ตรำสำรทุน
กำรวัดมูลค่ำของตรำสำรทุนสำมำรถจำแนกและไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ตำมประเภทของกำรวัดมูลค่ำได้สองประเภท ได้แก่
กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน (FVPL) หรือกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สำมำรถจัด
ประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรขำดทุนในภำยหลัง เงินปันผลทีไ่ ด้รบั จำกเงินลงทุนจะรับรูใ้ นกำไรขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็ นรำยได้
อืน่ เมือ่ บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินปันผล
กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย FVPL จะรับรูเ้ ป็ นกำไร(ขำดทุน)อื่นในกำไรขำดทุน
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ ำ (และกำรกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ) ของตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดง
รำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ ในมูลค่ำยุตธิ รรม
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สนิ ทำงกำรเงินและส่วนของเจ้ำของ
เครื่องมือทำงกำรเงินทีบ่ ริษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนโดยพิจำรณำภำระผูกพันตำมสัญญำ
- หำกบริษทั มีภำระผูกพันตำมสัญญำที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นให้กบั กิจกำรอื่น โดยไม่สำมำรถ
ปฏิเสธกำรชำระหรือเลือ่ นกำรชำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดได้นนั้ เครื่องมือทำงกำรเงินนัน้ จะจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ทำง
กำรเงิน เว้นแต่ว่ำกำรชำระนัน้ สำมำรถชำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของบริษทั เองด้วยจำนวนตรำสำรทุนทีค่ งที่ และเปลีย่ น
กับจำนวนเงินทีค่ งที่
- หำกบริษทั ไม่มีภำระผู กพันตำมสัญญำหรือสำมำรถเลือ่ นกำรชำระภำระผู กพันตำมสัญญำไปได้ เครื่องมือทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวจะจัดประเภทเป็ นตรำสำรทุน
ในกำรรับรูร้ ำยกำรเมือ่ เริ่มแรก บริษทั ต้องวัดมูลค่ำของหนี้สนิ ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม บริษทั จัดประเภทรำยกำรหนี้สนิ
ทำงกำรเงินทัง้ หมดทีว่ ดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ตรำสำรอนุพนั ธ์
ตรำสำรอนุพนั ธ์จดั ประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน ยกเว้นสัญญำอนุพนั ธ์ทใ่ี ช้สำหรับกำรบัญชี
ป้ องกันควำมเสีย่ ง
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กำรรับรูร้ ำยกำรและกำรตัดรำยกำร
บริษทั ต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สนิ ทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะเมือ่ บริษทั เป็ นคู่สญั ญำตำมข้อกำหนด
ของสัญญำของเครื่องมือทำงกำรเงินนัน้ กำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้ งรับรูร้ ำยกำรในวันซื้อขำย ซึ่งเป็ นวันทีบ่ ริ ษทั
ตกลงที่จะซื้อหรือขำยสินทรัพย์ สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรเฉพำะเมือ่ สิทธิตำมสัญญำที่จะได้รบั กระแสเงินสดจำกสินทรัพย์ทำง
กำรเงินหมดอำยุ หรือเมือ่ บริษทั โอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และเป็ นกำรโอนควำมเสีย่ งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเกือบทัง้ หมดของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนี้สนิ ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรเฉพำะเมือ่ หนี้สนิ ทำงกำรเงินนัน้ สิ้นสุดลง
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริษทั รับรู ค้ ่ ำเผื่อผลขำดทุน ด้ำ นเครดิต ที่ค ำดว่ำ จะเกิด ขึ้น ของตรำสำรหนี้ ทงั้ หมดที่ไ ม่ไ ด้ว ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดทีจ่ ะครบกำหนดชำระตำมสัญญำกับกระแส
เงินสดทัง้ หมดทีบ่ ริษทั คำดว่ำจะได้รบั ชำระ และคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงโดยประมำณของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันทีไ่ ด้มำ
ในกรณีทค่ี วำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตัง้ แต่กำรรับรูร้ ำยกำรเริ่มแรก บริษทั วัดมูลค่ ำผล
ขำดทุน ด้ำ นเครดิต ที่ค ำดว่ำ จะเกิด ขึ้น โดยพิจำรณำจำกกำรผิด สัญญำทีอ่ ำจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะทีห่ ำกควำมเสีย่ ง
ด้ำนเครดิตของสินทรัพย์เพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตัง้ แต่กำรรับรูร้ ำยกำรเริ่มแรก บริษทั วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจำนวนเงินทีเ่ ท่ำกับผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุทเ่ี หลืออยู่ของเครื่องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจำหน่ ำยออกจำกบัญชี เมือ่ กิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รบั คืนกระแสเงินสดตำมสัญญำอีกต่อไป
3.4

สินค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะตำ่ กว่ำ รำคำทุนของสินค้ำคำนวณโดยวิธีเข้ำก่ อน-ออกก่ อน
ต้นทุนสินค้ำประกอบด้วยต้นทุนทีซ่ ้อื ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพือ่ ให้สนิ ค้ำอยู่ในสถำนทีแ่ ละสภำพปัจจุบนั ในกรณีของ
สินค้ำสำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิตทีผ่ ลิตเอง ต้นทุนสินค้ำรวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้ กำรผลิตอย่ำงเหมำะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังกำร
ผลิตตำมปกติ
มูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั เป็ นกำรประมำณรำคำทีจ่ ะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นในกำรขำย

3.5

อำคำร และอุปกรณ์ แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสือ่ มรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรง ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรได้มำของสินทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ทก่ี ิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึง
ต้นทุนของวัสดุ แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพือ่ ให้สนิ ทรัพย์นนั้ อยู่ในสภำพทีพ่ ร้อมจะใช้งำน
ได้ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรรื้อถอน กำรขนย้ำย กำรบูรณะสถำนทีต่ งั้ ของสินทรัพย์และต้นทุนกำรกูย้ มื
ส่วนประกอบของรำยกำรอำคำร และอุปกรณ์แต่ ละรำยกำรที่มอี ำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มี
นัยสำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยอำคำร และอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงสิง่ ตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั จำกกำรจำหน่ ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของ
อำคำร และอุปกรณ์ โดยรับรูส้ ุทธิเป็ นรำยได้อน่ื หรือค่ำใช้จ่ำยอืน่ ในกำไรขำดทุน
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ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้นในภำยหลัง ต้นทุนในกำรเปลีย่ นแทนส่วนประกอบจะรับรู เ้ ป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรอำคำร และ
อุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ทบ่ี ริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนัน้ และสำมำรถวัดมูลค่ ำต้นทุนของ
รำยกำรนัน้ ได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ ชิ้นส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะถูกตัดจำหน่ ำยตำมมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้นในกำรซ่อมบำรุงอำคำร และ
อุปกรณ์ทเ่ี กิดขึ้นเป็ นประจำจะรับรูใ้ นกำไรขำดทุนเมือ่ เกิดขึ้น
ค่ำเสือ่ มรำคำคำนวณจำกมูลค่ำเสือ่ มสภำพของรำยกำรอำคำร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยรำคำทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนใน
กำรเปลีย่ นแทนอืน่ หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์
ค่ ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็ นค่ ำใช้จ่ ำยในกำไรขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุ กำรให ป้ ระโยชน์โ ดยประมำณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุ กำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
-

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ระบบสำธำรณูปโภค
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

บริษทั ไม่มกี ำรคิดค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับงำนระหว่ำงก่อสร้ำง และเครื่องจักรระหว่ำงติดตัง้
3.6

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ค่ำตัดจำหน่ ำยคำนวณโดยนำรำคำทุน
ของสินทรัพย์หกั ด้วยมูลค่ำคงเหลือ ค่ำตัดจำหน่ ำยรับรู ใ้ นกำไรขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีค่ ำดว่ำจะได้รบั
ประโยชน์ในอนำคตจำกสินทรัพย์นนั้ ตำมระยะเวลำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั ประโยชน์จำกสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน โดยเริ่มตัดจำหน่ ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เมือ่ สินทรัพย์นนั้ พร้อมทีจ่ ะให้ประโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั ประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
- โปรแกรมบัญชี

10

ปี

3.7 สัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำ - กรณีบริษทั เป็ นผูเ้ ช่ำ
ณ วันเริ่มต้นของสัญญำ บริษทั ประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรือ
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำเช่ำนัน้ เป็ นกำรให้สทิ ธิในกำรควบคุมกำรใช้สนิ ทรัพย์ทร่ี ะบุสำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพือ่ กำรแลกเปลีย่ นกับสิ่งตอบ
แทน
บริษทั รับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วันทีส่ ญั ญำเช่ำเริ่มมีผล สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้วดั มูลค่ำโดยใช้รำคำทุน ซึ่ง
ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริ่มแรก ปรับปรุงด้วยกำรจ่ำยชำระใด ๆ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วันทีส่ ญั ญำเริ่ม
มีผลหรือก่อนวันทีส่ ญั ญำเริ่มมีผล ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้น และประมำณกำรต้นทุนทีจ่ ะเกิดขึ้นสำหรับผูเ้ ช่ำในกำรรื้อและกำรขน
ย้ำยสินทรัพย์อำ้ งอิง กำรบูรณะสถำนทีต่ งั้ ของสินทรัพย์อำ้ งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพย์อำ้ งอิงให้อยู่ในสภำพตำมทีก่ ำหนดไว้ หักด้วยสิ่งจูงใจ
ตำมสัญญำเช่ำทีไ่ ด้รบั ใด ๆ

197

ส่วนที่ 3
งบกำรเงิน

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนั ของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำทีย่ งั ไม่ได้จ่ำยชำระ ณ วันทีส่ ญั ญำเช่ำเริ่มมีผล
ซึง่ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำหำกอัตรำนัน้ สำมำรถกำหนดได้ทกุ เมือ่ แต่หำกอัตรำนัน้ ไม่สำมำรถกำหนดได้ทกุ เมือ่ บริษทั
ต้องใช้อตั รำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริษทั
กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำทีร่ วมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ประกอบด้วย
-

กำรจ่ำยชำระคงที่ รวมถึงกำรจ่ำยชำระคงทีโ่ ดยเนื้อหำ
กำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำผันแปรทีข่ ้นึ อยู่กบั ดัชนีหรืออัตรำ ซึง่ กำรวัดมูลค่ ำเริ่มแรกใช้ดชั นีหรืออัตรำ ณ วันทีส่ ญั ญำเช่ำเริ่มมีผล
จำนวนเงินทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ
รำคำใช้สทิ ธิเลือกซื้อ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีบ่ ริษทั จะใช้สทิ ธิเลือกซื้อหรือสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสญั ญำ
เช่ำนัน้ โดยรำคำดังกล่ำวเป็ นค่ำเช่ำทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซื้อ และ
- กำรจ่ำยชำระค่ำปรับเพือ่ กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริษทั จะยกเลิกสัญญำเช่ำ
บริษทั วัดมูลค่ำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ดว้ ยรำคำทุนหักค่ ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และปรับปรุงด้วย
กำรวัดมูลค่ำของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำใหม่ บริษทั จะคิดค่ำเสือ่ มรำคำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้โดยใช้วธิ ีเส้นตรงนับจำกวันทีส่ ญั ญำเช่ำเริ่มมีผล
จนถึงวันสิ้นสุดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้หรือวันสิ้นสุดอำยุสญั ญำเช่ำแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่ำงไรก็ตำม หำก
สัญญำเช่ำโอนควำมเป็ นเจ้ำของในสินทรัพย์อำ้ งอิงให้แก่บริษทั เมือ่ สิ้นสุดอำยุสญั ญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้สะท้อนว่ำ
บริษทั จะใช้สทิ ธิเลือกซื้อ บริษทั ต้องคิดค่ ำเสือ่ มรำคำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้จำกวันทีส่ ญั ญำเช่ ำเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์อำ้ งอิง อำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้พจิ ำรณำโดยใช้หลักกำรเดียวกันกับกำรพิจำรณำอำยุกำรใช้ประโยชน์ของทีด่ ิน
อำคำร และอุปกรณ์
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำเช่ำ หรืออำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลำใดจะตำ่ กว่ำ ดังต่อไปนี้
ทีด่ นิ
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
ยำนพำหนะ

30 ปี
30 ปี
7 ปี

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำต้องมีกำรวัดมูลค่ำใหม่เมือ่ มีกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนเงินทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระในอนำคต ซึ่งอำจเกิดจำก
กำรเปลีย่ นแปลงดังต่อไปนี้
- กำรเปลีย่ นแปลงดัชนีหรืออัตรำทีใ่ ช้ในกำรกำหนดกำรจ่ำยชำระเหล่ำนัน้
- กำรเปลีย่ นแปลงจำนวนเงินทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ
- บริษทั เปลีย่ นแปลงกำรประเมินกำรใช้สทิ ธิเลือกซื้อ สิทธิกำรต่อสัญญำ และสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
เมือ่ หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำถูกวัดมูลค่ำใหม่เพือ่ สะท้อนกำรเปลีย่ นแปลงของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ บริษทั ต้องรับรูจ้ ำนวนเงิน
ของกำรวัดมูลค่ำของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิกำร
ใช้มมี ลู ค่ำลดลงจนเป็ นศูนย์แล ้ว และมีกำรลดลงเพิม่ เติมจำกกำรวัดมูลค่ำของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ บริษทั ต้องรับรูจ้ ำนวนคงเหลือของกำร
วัดมูลค่ำใหม่ในกำไรขำดทุน
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สัญญำเช่ำระยะสัน้ และสัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่ำตำ่
บริษทั อำจเลือกที่จะไม่รบั รู ส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ ำสำหรับสัญญำเช่ ำระยะสัน้ ซึ่งเป็ นสัญญำเช่ำที่มอี ำยุ
สัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมลู ค่ำตำ่ บริษทั รับรูก้ ำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำทีเ่ กี่ยวข้องกับสัญญำ
เช่ำดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธเี ส้นตรงตลอดอำยุสญั ญำเช่ำ
สัญญำเช่ำ - กรณีบริษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่ำ
บริษทั พิจำรณำเมือ่ เริ่มแรกว่ำแต่ละสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือสัญญำเช่ำ ดำเนินงำน ในกำรจำแนกประเภทสัญญำเช่ำแต่
ละครัง้ บริษทั ต้องประเมินว่ำสัญญำนัน้ โอนควำมเสีย่ งและผลตอบแทนเกือบทัง้ หมดของสินทรัพย์อำ้ งอิงทีผ่ ูเ้ ป็ นเจ้ำของพึงได้รบั หรือไม่ หำก
เป็ นไปตำมนัน้ สัญญำเช่ำดังกล่ำวจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำเงินทุน หรือหำกไม่เป็ นไปตำมนัน้ สัญญำเช่ำดังกล่ำวจะจัดประเภทเป็ น
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สินทรัพย์ท่ใี ห้เช่ ำตำมสัญญำเช่ ำ เงินทุนบันทึกเป็ นลูกหนี้สญั ญำเช่ ำเงินทุน ด้วยมูลค่ ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินทีจ่ ่ำยตำมสัญญำเช่ ำ
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่ำปัจจุบนั ของลูกหนี้บนั ทึกเป็ นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยได้จำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู ้
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซ่งึ สะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงทีท่ กุ งวด ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกทีร่ วมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำ
ลูกหนี้สญั ญำเช่ำเงินทุนเริ่มแรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ และตัดค่ำเสือ่ ม
รำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ของกิจกำรซึ่งมีลกั ษณะคลำ้ ยคลึง
กัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้จ่ำยให้แก่ผูเ้ ช่ำ) รับรูด้ ว้ ยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ
3.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทำงกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ได้รบั กำรประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณี
ที่มขี อ้ บ่งชี้ จะทำกำรประมำณมูลค่ ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ หรือหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่ อให้เกิดเงินสดที่มสี นิ ทรัพย์ท่กี ำ ลัง
พิจำรณำนัน้ รวมอยู่โดยรับรู ผ้ ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ ำเมื่อมูลค่ ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนตำ่ กว่ำมูลค่ ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่ วย
สินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดนัน้
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุนทันที
กำรคำนวณมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืน
- มูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืน หมำยถึง มูลค่ำยุตธิ รรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่ำ
จำกกำรใช้ของสินทรัพย์นนั้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
- ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตทีค่ ำดว่ำจะได้รบั จำกสินทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่ ำ
ปัจจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดทีเ่ ป็ นอัตรำก่อนภำษีเงินได้ทส่ี ะท้อนมูลค่ำทีอ่ ำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสีย่ งทีม่ ี
ต่อสินทรัพย์
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- สินทรัพย์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดเงินสดซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจำกสินทรัพย์อน่ื ๆ จะพิจำรณำมูลค่ำ ที่คำดว่ำจะได้รบั คืนให้สอดคล้อง
กับหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่ อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นนั้ มีควำมเกี่ยวข้องด้วย
กำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
- ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทร่ี บั รูใ้ นงวดก่อนจะถูกกลับรำยกำร หำกประมำณกำรทีใ่ ช้ในกำรกำหนดมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืน
ได้เปลีย่ นแปลงไปภำยหลังจำกรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครัง้ ล่ำสุดแล้ว เพียงเพือ่ ให้มลู ค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีทค่ี วรเป็ น (สุทธิจำกค่ำเสือ่ มรำคำหรือค่ำตัดจำหน่ำย) หำกไม่เคยรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์นนั้ มำก่อน
- กำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกรับรูเ้ ป็ นรำยได้ในกำไรขำดทุนทันที
3.9

ผลประโยชน์ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงำน
บริษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมือ่ เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินทีบ่ ริษทั สมทบให้เป็ นรำย
เดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษทั เงินทีบ่ ริษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในปี ทเ่ี กิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน)
บริษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมือ่ ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ น
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริษทั คำนวณหนี้สนิ โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว ้ (Projected Unit
Credit Method) โดยนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รบั อนุ ญำต วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยทีป่ ระมำณกำรไว้พจิ ำรณำว่ำกำรบริกำรในแต่ละ
งวดก่ อให้เกิดสิทธิในกำรได้รบั ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่ ำแต่ละหน่ วยแยกจำกกันเพื่อรวมเป็ นภำระผูกพันงวดสุดท้ำย ต้นทุน
บริกำรในอดีตรับรูต้ ำมวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงอำยุงำนเฉลีย่ จนกว่ำผลประโยชน์ทป่ี รับเปลีย่ นนัน้ จะตกเป็ นสิทธิขำดของพนักงำน
ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรูเ้ ป็ นรำยกำรในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ในรอบระยะเวลำบัญชีทเ่ี กิดขึ้น
ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรูท้ งั้ จำนวนในกำไรขำดทุนทันทีทม่ี กี ำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร

3.10 ประมำณกำรหนี้สนิ จะรับรูใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเมือ่ บริษทั มีภำระหนี้สนิ เกิดขึ้นจำกข้อพิพำททำงกฎหมำยหรือภำระผูกพันซึ่งเป็ นผลมำ
จำกเหตุกำรณ์จำกอดีต และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพือ่ ชำระภำระหนี้สนิ ดังกล่ำว โดย
ภำระหนี้สนิ ดังกล่ำวสำมำรถประมำณจำนวนเงินได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ ถ้ำผลกระทบดังกล่ำวเป็ นนัยสำคัญ ประมำณกำรกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ำยใน
อนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปัจจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดในตลำดปัจจุบนั ก่อนคำนึงภำษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่ำทีอ่ ำจประเมินได้ในตลำด
ปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตำมเวลำและควำมเสีย่ งทีม่ ตี ่อหนี้สนิ
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3.11 รำยได้รบั รู เ้ มื่อลูกค้ำมีอำนำจควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะมีสทิ ธิได้รบั โดยไม่รวม
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ
3.11.1

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรูเ้ มื่อบริษทั ได้โอนอำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว ซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อมีกำรส่งมอบ
สินค้ำให้กบั ลูกค้ำ

3.11.2

รำยได้ดอกเบี้ยรับรับรูต้ ำมเกณฑ์คงค้ำง โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง

3.11.3

รำยได้อน่ื รับรูต้ ำมเกณฑ์คงค้ำง

3.12 กำรรับรูค้ ่ำใช้จ่ำย
3.12.1

ต้นทุนทำงกำรเงิน เกิดจำกดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรขำดทุนในงวดทีค่ ่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น
ยกเว้นในกรณีทม่ี กี ำรบันทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์ อันเป็ นผลมำจำกกำรใช้เวลำยำวนำนในกำรจัดหำ ก่อสร้ำง
หรือกำรผลิตสินทรัพย์ดงั กล่ำวก่อนทีจ่ ะนำมำใช้เองหรือเพือ่ ขำย

3.12.2

ค่ำใช้จ่ำยอืน่ รับรูต้ ำมเกณฑ์คงค้ำง

3.13 ภำษีเงิน ได ้ ประกอบด ว้ ยภำษีเงิน ได ป้ จั จุบ นั และภำษีเงิน ได ร้ อกำรตัด บัญ ชี ภำษีเงิน ได ร้ บั รู ใ้ นกำไรขำดทุน เวน้ แต่ภ ำษีเงิน ได ท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่รบั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู โ้ ดยตรงในส่วนของผู ถ้ ือหุน้ ซึ่งจะรับรู ใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
รับรู โ้ ดยตรงในส่วนของผู ถ้ ือหุน้ เช่ นเดียวกัน
ภำษีเงินได้ปจั จุบนั
บริษทั บันทึกภำษีเงินได้ปจั จุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐโดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำม
หลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ข องสินทรัพย์และหนี้สนิ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ กี่ยวข้องนัน้ โดยใช้อตั รำภำษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค่ ำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมี
ผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ ำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมือ่ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเ่ี กี่ยวข้อง
ได้รบั ประโยชน์ หรือหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีได้มกี ำรจ่ำยชำระ
บริษทั รับรูห้ นี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวทีต่ อ้ งเสียภำษีทกุ รำยกำร แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวทีใ่ ช้หกั ภำษี รวมทัง้ ผลขำดทุนทำงภำษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มคี วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ท่บี ริษทั จะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวทีใ่ ช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้นนั้
บริษทั จะทบทวนมูลค่ ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำม
บัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริษทั จะไม่มกี ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทงั้ หมดหรือ
บำงส่วนมำใช้ประโยชน์
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือ่ บริษทั มีสทิ ธิตำมกฎหมำยที่
จะนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มำหักกลบกับ หนี้สนิ ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและ
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ท่ปี ระเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำนเดียวกัน โดยกำรเรียกเก็บเป็ น
หน่วยภำษีเดียวกัน หรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ำยหนี้สนิ และสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
3.14 กำไรต่อหุน้
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี ทเ่ี ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สำมัญ (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุน้
สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนำ้ หนักทีอ่ อกและเรียกชำระในระหว่ำงปี
3.15 รำยกำรทีม่ มี ลู ค่ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ บันทึกโดยแปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ ผลกำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวแสดงรวมไว้เป็ นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุน
3.16 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มอี ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษทั นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษทั ร่วมและ
บุคคลซึ่งถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับบริษทั ผูบ้ ริหำรที่สำคัญ กรรมกำรหรือ
พนักงำนของบริษทั ทีม่ อี ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริษทั ตลอดทัง้ สมำชิกใน ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคล
ดังกล่ำวซึง่ มีอำนำจชักจูงหรืออำจชักจูงให้ปฏิบตั ติ ำมบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรทีบ่ คุ คลดังกล่ำวมีอำนำจควบคุมหรือมีอทิ ธิพลอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
3.17 ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน เปิ ดเผยตำมส่วนงำนทำงธุ รกิจของบริษทั โดยส่วนงำนธุ รกิจเป็ นส่วนธุ รกิจที่จดั หำผลิตภัณฑ์หรือให้บริกำรที่มี
ควำมเสีย่ งและผลตอบแทน ซึง่ แตกต่ำงไปจำกควำมเสีย่ งและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรทีใ่ ห้ของส่วนธุรกิจอืน่
3.18 กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม
มูลค่ำยุตธิ รรม หมำยถึง รำคำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั จำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็ นรำคำทีจ่ ะต้องจ่ำยเพือ่ โอนหนี้สนิ ให้ผูอ้ ่นื โดยรำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ อื และผูข้ ำย (ผูร้ ่วมในตลำด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่ำ บริษทั ใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดทีม่ ี
สภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้ งกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ่ี ม่มตี ลำดทีม่ สี ภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือ หนี้สนิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอ
ซื้อขำยในตลำดที่มสี ภำพคล่องได้ บริษทั จะประมำณมูลค่ ำยุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และ
พยำยำมใช้ขอ้ มูลทีส่ ำมำรถสังเกตได้ทเ่ี กี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ำยุตธิ รรมนัน้ ให้มำกทีส่ ุด
ลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ นสำมระดับ
ตำมประเภทของข้อมูลทีน่ ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่ำงเดียวกันในตลำดทีม่ สี ภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตทีก่ จิ กำรประมำณขึ้น
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ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชัน้ ของมูลค่ ำยุติธรรมสำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนทีม่ กี ำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมแบบเกิดขึ้นประจำ
4. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษทั มีรำยกำรบัญชีทเ่ี กิดขึ้นกับกิจกำรและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันโดยมีผูถ้ อื หุน้ กลุม่ เดียวกันหรือมีกรรมกำรร่วมกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงือ่ นไขทำงกำรค้ำ และเกณฑ์ตำมทีต่ กลงร่วมกันระหว่ำงบริษทั และบริษทั เหล่ำนัน้ ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้
ดังนี้
4.1

สินทรัพย์และหนี้สนิ ระหว่ำงกัน

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษทั
- สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ – สุทธิ
บริษทั ใหญ่
- ค่ำใช้จ่ำยอืน่ ค้ำงจ่ำย
บริษทั ใหญ่
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวม
- หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
บริษทั ใหญ่
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน
รวม

2564

(หน่วย : บำท)
2563

205,365,282

215,076,485

559,147
1,092
560,239

905
905

4,946,677
233,814,871
238,761,548

4,795,874
238,761,536
243,557,410

203

ส่วนที่ 3
งบกำรเงิน

4.2

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน
- รำยได้และค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษทั
- รำยได้จำกกำรขำย
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน

(หน่วย : บำท)
2563

2564

8,738

-

492,615

-

1,866,753

-

- ค่ำทีป่ รึกษำ
กรรมกำรบริษทั ใหญ่

400,000

-

- ค่ำใช้จ่ำยอืน่
บริษทั ใหญ่
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวม

175,935
6,702
182,637

2,267,447
2,267,447

- ค่ำเสือ่ มรำคำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
บริษทั ใหญ่

9,711,203

9,711,203

- ดอกเบี้ยจ่ำยหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
บริษทั ใหญ่

7,450,882

7,596,384

- เงินปันผลจ่ำย
บริษทั ใหญ่

54,901,768

52,156,680

- ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรสำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

38,514,653
456,698
38,971,357

36,541,736
55,863
36,597,599

- กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- ค่ำบริกำรขนส่ง
บริษทั ใหญ่
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นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
- สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ในทีด่ นิ และทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง บริษทั ได้ทำสัญญำกับบริษทั ใหญ่และบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน ซึง่ มีเงือ่ นไข ดังนี้
1) สัญญำเช่ำทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนและโรงงำนผลิตสินค้ำ กำหนดอำยุกำรเช่ำ 30 ปี เริ่มจำกวันที่ 1 สิงหำคม 2553 ถึง
วันที่ 31 กรกฎำคม 2583 อัตรำค่ำเช่ำปี ท่ี 1-5 อัตรำเดือนละ 350,650 บำท และปรับอัตรำค่ำเช่ำขึ้น ร้อยละ 10 ของอัตรำค่ำเช่ำ
เดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริษทั ตกลงชำระเงินประกันกำรเช่ำเป็ นจำนวนเงิน 2 เท่ำของอัตรำค่ำเช่ำทุกระยะเวลำกำรเช่ำ 5 ปี โดยชำระครัง้
แรกเป็ นเงิน 701,300 บำท และเมือ่ ครบกำหนดกำรเช่ำ หำกบริษทั ต้องกำรต่อสัญญำเช่ำต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่ำทรำบก่อนครบกำหนดไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ำยินยอมให้สทิ ธิ์แก่ผูเ้ ช่ำสำมำรถเช่ำทีด่ นิ ดังกล่ำวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมือ่ สัญญำเช่ำนี้ถูกยกเลิกไป
บริษทั มีหน้ำทีส่ ่งมอบทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง (ถ้ำมี) ตำมสภำพทีเ่ ป็ นอยู่ในวันทีค่ รบกำหนดสัญญำเช่ำทีด่ นิ เว้นแต่จะได้ทำควำม
ตกลงเกี่ยวกับสิง่ ปลูกสร้ำงในทีด่ นิ ทีเ่ ช่ำเป็ นประกำรอืน่
2) สัญญำเช่ ำพื้นที่โกดังเพื่อก่ อสร้ำงอำคำรไซโลและสัญญำเช่ ำโกดังเพื่อเก็บสินค้ำ กำหนดอำยุ กำรเช่ำ 30 ปี เริ่มจำกวันที่ 1
เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2587 อัตรำค่ำเช่ำปี ท่ี 1-5 อัตรำเดือนละ 518,500 บำท และปรับอัตรำค่ำเช่ำขึ้นร้อยละ 15
ของอัตรำค่ำเช่ำเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริษทั ตกลงชำระเงินประกันกำรเช่ำเป็ นจำนวนเงิน 2 เท่ำของอัตรำค่ำเช่ำทุกระยะเวลำกำรเช่ำ 5
ปี โดยชำระครัง้ แรกเป็ นเงิน 1,037,000 บำท และเมือ่ ครบกำหนดกำรเช่ำ หำกบริษทั ต้องกำรต่อสัญญำเช่ำต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่ำทรำบ
ก่อนครบกำหนดไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
- สัญ ญำเช่ ำ ไซโลและโกดัง เพื่อ เก็ บ วัต ถุดิบ เป็ น ไปตำมเงื่อ นไขของสัญ ญำเช่ ำ ทัว่ ไปซึ่ง มีอ ำยุ ไม่เกิน 12 เดือน
- รำยได้อน่ื และค่ำใช้จ่ำยอืน่ ระหว่ำงกัน เป็ นรำคำและเงือ่ นไขทำงกำรค้ำเทียบเคียงกับบุคคลภำยนอก ซึ่งเป็ นไปตำมธุรกิจและเงือ่ นไขกำรค้ำ
ในรำคำตลำดโดยทัวไป
่
- ดอกเบี้ยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำอัตรำร้อยละ 3.10 ต่อปี
4.3

ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รำยชื่อบริษทั
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมนำ้ มัน จำกัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์

เกี่ยวข้องโดย

บริษทั ใหญ่
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ถือหุน้ บริษทั ทำงตรง 68.86%
บริษทั ใหญ่และผูบ้ ริหำรร่วมกัน
บริษทั ใหญ่และผูบ้ ริหำรร่วมกัน
บริษทั ใหญ่และผูบ้ ริหำรร่วมกัน
บริษทั ใหญ่และผูบ้ ริหำรร่วมกัน
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5. สินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ผูบ้ ริหำรของบริษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิจทีใ่ ช้จดั กำรสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินของ
บริษทั และจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีม่ สี ำระสำคัญดังนี้
(หน่วย : บำท)
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2564
2563
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
82,479,073
71,735,942
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
201,122,589
191,312,603
สินทรัพย์สญั ญำอนุพนั ธ์
2,683,868
435,684
รวม
2,683,868
435,684
283,601,662
263,048,545
หนี้สนิ ทำงกำรเงิน
เงิน เบิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละเงิน กู ย้ ื ม ระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงิน
427,620,335
32,000,000
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อน่ื
74,346,859
53,164,816
หนี้สนิ สัญญำอนุพนั ธ์
1,326
5,239,504
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
8,181,369
10,549,077
รวม
1,326
5,239,504
510,148,563
95,713,893
6. ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
6.1 รำยกำรทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินทีม่ สี ำระสำคัญในงบกำรเงิน มีดงั นี้

ซื้ออำคำร และอุปกรณ์ซง่ึ ยังไม่ได้จ่ำยชำระ
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ เป็ นอำคำร และอุปกรณ์
กำรได้มำซึง่ สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ภำยใต้สญั ญำเช่ำ

2564
1,388,535
2,207,500
4,130,104

(หน่วย : บำท)
2563
1,490,146
-
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6.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
เงินสด
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน
เช็คในมือ

2564
30,000
64,973,325
17,475,748
82,479,073

2563
30,000
15,044,449
51,081,621
5,579,872
71,735,942

7. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
ลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ-กิจกำรอืน่
อืน่ ๆ
รวมลูกหนี้อน่ื
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ทค่ี ำ้ งชำระ ได้ดงั นี้

2564
203,125,810
(2,795,140)
200,330,670
687,986
103,933
791,919
201,122,589

2563
192,730,082
(2,417,864)
190,312,218
519,885
402,390
78,110
1,000,385
191,312,603
(หน่วย : บำท)

2564
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
137,287,927
เกินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
63,059,541
มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
2,778,342
รวม
203,125,810
หัก ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2,795,140)
สุทธิ
200,330,670
โดยปกติระยะเวลำกำรให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้ำของบริษทั มีระยะเวลำตัง้ แต่ 15 ถึง 60 วัน

2563
124,611,106
65,710,634
2,408,342
192,730,082
(2,417,864)
190,312,218
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บริษทั มีรำยกำรเคลือ่ นไหวของค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำสำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564 และ 2563 มีดงั นี้

ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น-ต้นปี
บวก เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
หัก ได้รบั ชำระคืนในระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำยในระหว่ำงปี
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น-ปลำยปี

2564
2,417,864
987,276
(610,000)
2,795,140

(หน่วย : บำท)
2563
3,043,140
333,503
(360,000)
(598,779)
2,417,864

8. สินค้ำคงเหลือ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
วัตถุดบิ
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ำสำเร็จรูป
วัสดุส้นิ เปลือง
วัตถุดบิ ระหว่ำงทำง
อะไหล่และวัสดุโรงงำน
รวม
หัก ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
สุทธิ

2564
677,643,628
10,323,030
13,529,583
2,062,094
46,787,764
2,892,560
753,238,659
(555,412)
752,683,247

2563
260,517,233
16,785,023
8,192,461
1,699,536
11,340,502
2,323,064
300,857,819
300,857,819

รำยกำรเคลือ่ นไหวของค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำสินค้ำ สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ตัง้ เพิม่ ระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

(555,412)
(555,412)

2563
-
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ต้นทุนของสินค้ำทีบ่ นั ทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขำยสำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : บำท)
2564
2563
ต้นทุนขำย
1,198,791,087
1,202,579,684
รำยกำรขำดทุนจำกกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
555,412
รวม
1,199,346,499
1,202,579,684
9. อำคำร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
อำคำร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

199,964,315
125,710
200,090,025
311,582
592,500
(25,000)
200,969,107

730,250,226
3,983,189
1,584,580
(3,886,636)
731,931,359
7,957,323
752,500
(5,714,512)
734,926,670

53,455,493
160,700
53,616,193
271,600
53,887,793

16,819,871
316,796
(383,537)
16,753,130
2,344,525
534,693
(4,579,337)
15,053,011

34,002,110
737,600
3,366,608 1,620,980
774,000
(1,046,751)
- (2,358,580)
37,095,967
20,000 10,633,693
- 2,207,500
- (1,879,693)
37,115,967 10,961,500

(63,294,855)
(6,949,464)
(70,244,319)
(6,770,805)
25,000
(76,990,124)

(278,644,609) (25,529,366)
(35,797,247) (2,797,365)
3,283,976
(311,157,880) (28,326,731)
(35,802,312) (2,780,665)
5,584,405
(341,375,787) (31,107,396)

(14,756,350)
(784,897)
378,651
(15,162,596)
(690,186)
4,576,662
(11,276,120)

(15,850,659)
(2,039,389)
460,595
(17,429,453)
(2,050,753)
(19,480,206)

-

(398,075,839)
(48,368,362)
4,123,222
(442,320,979)
(48,094,721)
10,186,067
(480,229,633)

129,845,706
123,978,983

420,773,479
393,550,883

1,590,534
3,776,891

19,666,514
17,635,761

10,961,500

597,165,695
572,684,415

ระบบ
เครื่องตกแต่งและ
สินทรัพย์
ยำนพำหนะ
สำธำรณูปโภค อุปกรณ์สำนักงำน
ระหว่ำงก่อสร้ำง

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ซื้อเพิม่
โอนเข้ำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ซื้อเพิม่
โอนเข้ำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1,035,229,615
9,573,983
2,358,580
(5,316,924)
(2,358,580)
1,039,486,674
21,538,723
4,087,193
(10,318,849)
(1,879,693)
1,052,914,048

ค่าเสือ่ มราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

25,289,462
22,780,397

209

ส่วนที่ 3
งบกำรเงิน

ค่าเสือ่ มราคาที่อยูใ่ นกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

48,368,362
48,094,721

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 อำคำรโรงงำนแป้ งสำลี และเครื่องจักรทัง้ หมดรำคำตำมบัญชีจำนวน 488.00 ล้ำนบำท และ
524.37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีขอ้ ผูกพันตำมหนังสือยืนยัน (Negative pledge) ทีอ่ อกให้กบั สถำบันกำรเงินโดยเฉพำะกำรไม่ก่อภำระผูกพันใน
อำคำรโรงงำน เครื่องจักรและอุปกรณ์ทม่ี อี ยู่ในปัจจุบนั และทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนำคต ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 12
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 บริษ ทั มีสิน ทรัพ ย์ที่คำนวณค่ ำ เสื่อ มรำคำหมดแลว้ แต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดยมีรำคำทุน
จำนวน 43.01 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชี 1.35 ล้ำนบำท และรำคำทุนจำนวน 47.14 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชี 1.35 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร และส่วนควบของอำคำรรำคำตำมบัญชีจำนวน 196.39
ล้ำนบำท และ 208.09 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ก่ อสร้ำงบนที่ดินซึ่งเช่ ำจำกบริษทั ใหญ่ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 4.2
10. สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
ประกอบด้วย

ทีด่ นิ
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าเสือ่ มราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าเสือ่ มราคาที่แสดงในกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

79,295,015
79,295,015
79,295,015
(3,797,517)
(3,797,517)
(3,797,517)
(7,595,034)
75,497,498
71,699,981

(หน่วย : บำท)
รวม

ทีด่ นิ พร้อม
สิง่ ปลูกสร้ำง

ยำนพำหนะ

145,492,673
145,492,673
145,492,673

4,130,104
4,130,104

224,787,687
224,787,688
4,130,104
228,917,792

(5,913,686)
(5,913,686)
(5,913,686)
(11,827,372)

(393,343)
(393,343)

(9,711,203)
(9,711,203)
(10,104,546)
(19,815,749)

139,578,987
133,665,301

3,736,761

215,076,485
209,102,043
9,711,203
10,104,546
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สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ แบ่งได้ดงั นี้
2564
205,365,282
3,736,761
209,102,043

สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้-กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้-กิจกำรอืน่
รวมสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้

(หน่วย : บำท)
2563
215,076,485
215,076,485

11. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
2564
49,671,790
(47,476,273)
2,195,517

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ

(หน่วย : บำท)
2563
50,840,970
(47,746,098)
3,094,872

รำยกำรเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี-สุทธิ ทีเ่ กิดขึ้นในระหว่ำงปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)

ณ วันที่
1 มกรำคม 2564

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้กำรค้ำ
สินค้ำคงเหลือ
หนี้สนิ สัญญำอนุพนั ธ์
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์สญั ญำอนุพนั ธ์
อำคำร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
รวม
สุทธิ

บันทึกเป็ นรำยได้
บันทึกเป็ นรำยได้
หรือค่ำใช้จ่ำยใน
หรือค่ำใช้จ่ำย
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกำไรขำดทุน
อืน่
(หมำยเหตุ 22)
(หมำยเหตุ 22)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564

483,573
1,047,901
48,711,482
598,014
50,840,970

75,455
111,082
(1,047,636)
(442,676)
144,181
(1,159,594)

(9,586)
(9,586)

559,028
111,082
265
48,268,806
732,609
49,671,790

(87,137)
(5,051,888)
(42,607,073)
(47,746,098)
3,094,872

(449,637)
(475,426)
1,194,888
269,825
(889,769)

(9,586)

(536,774)
(5,527,314)
(41,412,185)
(47,476,273)
2,195,517
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(หน่วย : บำท)
ณ วันที่
1 มกรำคม 2563

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้กำรค้ำ
หนี้สนิ สัญญำอนุพนั ธ์
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์สญั ญำอนุพนั ธ์
อำคำร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
รวม
สุทธิ

บันทึกเป็ น
รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย
ในกำไรขำดทุน
(หมำยเหตุ 22)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563

608,628
4,593
49,602,982
515,803
50,732,006

(125,055)
1,043,308
(891,500)
82,211
108,964

483,573
1,047,901
48,711,482
598,014
50,840,970

(4,596,660)
(44,564,742)
(49,161,402)
1,570,604

(87,137)
(455,228)
1,957,669
1,415,304
1,524,268

(87,137)
(5,051,888)
(42,607,073)
(47,746,098)
3,094,872

12. สินเชื่อและกำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทั ได้รบั วงเงินสินเชื่อต่ำงๆ จำกสถำบันกำรเงิน ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ วงเงินเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซที เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 13
และ 25.1 โดยบริษทั ต้องปลดภำระจำนองหลักทรัพย์รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ ผูใ้ ห้กูร้ ำยอื่นและปรับเงือ่ นไขกำรกูย้ มื เป็ น
Negative Pledge
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัวสั
๋ ญญำใช้เงิน
เจ้ำหนี้ทรัสต์รซี ที
รวม

2564
992,101
50,000,000
376,628,234
427,620,335

2563
32,000,000
32,000,000

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 บริษ ทั ได้กู ย้ ืม เงิน จำกสถำบัน กำรเงิน ในรู ป ตัวสั
๋ ญ ญำใช้เงิน อำยุ 1 ปี ซึ่ง มีอ ตั รำดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.56 ต่ อปี
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทเป็ นกำรกู ย้ ืม ในสกุลเงิน บำท อัต รำดอกเบี้ย Fixed Rate ตำม
ภำวะตลำดเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินมีเงือ่ นไขกำรใช้สนิ เชื่อและกำรคำ้ ประกันตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 12
14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อน่ื
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อน่ื
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยบุคคลหรือกิจกำรอืน่
เงินรับล่วงหน้ำ
อืน่ ๆ
รวม

2564
29,666,497
8,104,314
560,239
35,721,472
187,721
106,616
74,346,859

2563
13,075,688
10,226,125
905
29,266,037
550,212
45,849
53,164,816

15. หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเปลีย่ นแปลงของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ มีดงั นี้

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำต้นปี
ทำสัญญำเพิม่ ระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำปลำยปี

2564
243,557,410
4,130,104
(6,343,487)
241,344,027

(หน่วย : บำท)
2563
248,014,910
(4,457,500)
243,557,410

2564
238,761,548
2,582,479
241,344,027

(หน่วย : บำท)
2563
243,557,410
243,557,410

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ แบ่งได้ดงั นี้

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ-กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ-กิจกำรอืน่
รวมหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
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กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของจำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

หนี้สนิ ตำม
สัญญำเช่ำ
13,110,756
54,939,663
268,480,976
336,531,395

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ดอกเบี้ยจ่ำย
รอตัดบัญชี
(7,446,822)
(27,575,988)
(60,164,558)
(95,187,368)

สุทธิ
5,663,934
27,363,675
208,316,418
241,344,027
(หน่วย : บำท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

หนี้สนิ ตำม
สัญญำเช่ำ
12,246,756
51,341,211
282,311,169
345,898,136

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ดอกเบี้ยจ่ำย
รอตัดบัญชี
(7,450,882)
(28,180,313)
(66,709,531)
(102,340,726)

สุทธิ
4,795,874
23,160,898
215,600,638
243,557,410

สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำดังต่อไปนี้
(หน่วย : บำท)

ต้นทุนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำระยะสัน้
กระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำ

สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
7,556,857
7,596,384
871,200
184,800
13,900,344
12,053,884
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16. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กำรเปลีย่ นแปลงในภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 1 มกรำคม
ต้นทุนบริกำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2564
2,990,072
661,721
59,186
(47,929)
3,663,050

2563
2,579,016
329,331
81,725
2,990,072

ค่ำใช้จ่ำยทีร่ บั รูใ้ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

2564
รับรูใ้ นกำไรขำดทุน
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวม

168,514
552,393
720,907

(หน่วย : บำท)
2563
80,610
330,446
411,056

ข้อสมมติฐำนหลักทีส่ ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

อัตรำคิดลดสำหรับพนักงำนอำยุเกษียณ 55 ปี
อัตรำคิดลดสำหรับพนักงำนอำยุเกษียณ 60 ปี
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนเฉลีย่
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อำยุเกษียณ

2564
ร้อยละ 1.50
ร้อยละ 1.77
ร้อยละ 5.00
ตำมช่วงอำยุพนักงำน
55 ปี และ 60 ปี

2563
ร้อยละ 2.81
ร้อยละ 5.00
ตำมช่วงอำยุพนักงำน
55 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับ อัต รำมรณะในอนำคตถือ ตำมข อ้ มูลทำงสถิติที่เผยแพร่ ทวั ่ ไป และอัต รำ ดอกเบี้ยคิดลดใช้อตั รำดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบำลซึง่ มีระยะเวลำครบกำหนดใกล้เคียงกับกำหนดชำระของหนี้สนิ ค่ำตอบแทนพนักงำน
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กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทีร่ บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เกิดขึ้นจำก
(หน่วย : บำท)
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
817,114
382,627
(1,247,670)
(47,929)

สมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์
สมมติฐำนทำงกำรเงิน
กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
รวม
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว

-

กำรเปลีย่ นแปลงในแต่ ละข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่อำจเป็ นไปได้อย่ำง
สมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติฐำนอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้เป็ นจำนวนเงินเพิม่ ขึ้น
(ลดลง)ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บำท)
2564
(206,505)
222,770
229,596
(214,559)
(204,078)
217,952

อัตรำคิดลด เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.50
อัตรำคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.50
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.00
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน ลดลงร้อยละ 1.00

2563
(116,694)
123,060
159,815
(151,203)
(357,847)
409,830

17. ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียนและทุนทีอ่ อกและเรียกชำระหุน้ สำมัญ มีกำรเคลือ่ นไหวดังนี้
รำคำตำม
มูลค่ำหุน้
(บำท)
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สำมัญต้นปี
เพิม่ (ลด)ทุนระหว่ำงปี
หุน้ สำมัญสิ้นปี

1.00
1.00
1.00

2564
จำนวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )
399,000,000
399,000,000

2563
จำนวนเงิน
(หน่วย : บำท)
399,000,000
399,000,000

จำนวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )
399,000,000
399,000,000

จำนวนเงิน
(หน่วย : บำท)
399,000,000
399,000,000
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รำคำตำม
มูลค่ำหุน้
(บำท)
ทุนที่ออกและเรียกชาระ
หุน้ สำมัญต้นปี
เพิม่ (ลด)ทุนระหว่ำงปี
หุน้ สำมัญสิ้นปี

1.00
1.00
1.00

2564
จำนวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )
398,664,061
398,664,061

2563
จำนวนเงิน
(หน่วย : บำท)
398,664,061
398,664,061

จำนวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

จำนวนเงิน
(หน่วย : บำท)

398,664,061
398,664,061

398,664,061
398,664,061

18. ส่วนเกินทุนและสำรองตำมกฎหมำย
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้
ตำมบทบัญญัตแิ ห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีทบ่ี ริษทั เสนอขำยหุน้ สู งกว่ำมูลค่ ำหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนไว้
บริษทั ต้องนำค่ำหุน้ ส่วนเกินนี้ตงั้ เป็ นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ นี้จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้พระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทั ต้องจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองจะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สำรองตำม
กฎหมำยไม่สำมำรถนำมำจ่ำย เงินปันผลได้ ซึง่ บริษทั ได้มกี ำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยครบแล้ว
19. เงินปันผลจ่ำย
อนุมตั โิ ดย

ประกำศจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกกำไรของ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64
ประกำศจ่ำยเงินปันผลจำก
กำไรของปี 2563
รวม

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 9/2564
เมือ่ วันที่ 28 ตุลำคม 2564
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564
เมือ่ วันที่ 29 เมษำยน 2564

ประกำศจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกกำไรของ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63
ประกำศจ่ำยเงินปันผลจำก
กำไรของปี 2562
รวม

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 9/2563
เมือ่ วันที่ 29 ตุลำคม 2563
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
เมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2563

เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อ
(พันบำท)
หุน้
(บำท)

วันทีจ่ ่ำย
เงินปันผล

31,892

0.08

25 พ.ย. 64

47,840
79,732

0.12
0.20

27 พ.ค. 64

31,893

0.08

26 พ.ย. 63

43,853
75,746

0.11
0.19

28 พ.ค. 63
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20. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริษทั ในกำรบริหำรทำงกำรเงินคือ กำรดำรงไว้ซ่งึ ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรดำรงไว้ซ่งึ
โครงสร้ำงของทุนทีเ่ หมำะสม และกำรรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงินไม่ให้เกินข้อกำหนดของสัญญำเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 งบกำรเงินแสดงอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเป็ น 0.72 : 1.00 และ 0.35 : 1.00 ตำมลำดับ
21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

วัตถุดบิ และวัสดุส้นิ เปลืองใช้ไป
กำรเปลีย่ นแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อน่ื ของพนักงำน
ค่ำเสือ่ มรำคำ
ค่ำเช่ำ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง
ขำดทุนจำกสัญญำอนุพนั ธ์
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนอืน่
รวม

2564
1,043,825,887
1,124,871
91,714,366
58,199,267
871,200
30,907,080
53,890,024
9,447,547
61,455,673
1,351,435,916

(หน่วย : บำท)
2563
1,059,505,970
(3,598,498)
89,384,795
58,079,565
184,800
32,647,095
39,597,997
4,780,854
10,074,735
48,708,776
1,339,366,089

22. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกำไรขำดทุนสำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดังนี้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หมำยเหตุ 11)
กำรเปลีย่ นแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

2564
28,091,357

(หน่วย : บำท)
2563
28,833,783

889,769
28,981,126

(1,524,268)
27,309,515
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ภำษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(หน่วย : บำท)
2564
2563
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
9,586
รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีทใ่ี ช้สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2564 และ 2563 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิ คุ คล
อัตรำภำษีเงินได้นิตบิ คุ คล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิ คุ คลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่ถอื เป็ นรำยได้
หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี ดังนี้
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำเสือ่ มรำคำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
(กำไร)ขำดทุนจำกสัญญำอนุพนั ธ์
เบี้ยปรับเงินเพิม่
เงินบริจำค
อืน่ ๆ
รวม
กำรเปลีย่ นแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทแ่ี สดงอยู่ในกำไรขำดทุน

2564
141,662,734
ร้อยละ 20
28,332,547

(หน่วย : บำท)
2563
132,829,036
ร้อยละ 20
26,565,807

(2,564,548)
2,020,909
1,511,371
(1,497,273)
2,900
441,300
(155,849)
28,091,357
889,769
28,981,126

(2,395,348)
1,942,241
1,519,277
956,171
1,086
515,480
(270,931)
28,833,783
(1,524,268)
27,309,515

23. กำไรต่อหุน้
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงนำ้ หนักของหุน้
สำมัญทีอ่ อกและจำหน่ำยแล้วระหว่ำงปี

กำไรสำหรับปี (หน่วย : บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและจำหน่ำยแล้ว (หน่วย : หุน้ )
กำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้ )

สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
112,681,608
105,519,521
398,664,061
398,664,061
0.28
0.26
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24. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
ข้อมูลทำงกำรเงินสำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ทีแ่ สดงอยู่เป็ นข้อมูลของธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยแป้ งสำลี ซึ่ง
เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั เพียงธุรกิจเดียว นอกจำกนี้บริษทั ยังดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่ำนัน้ ดังนัน้ รำยได้ ผลกำรดำเนินงำน และสินทรัพย์
ทัง้ หมดทีแ่ สดงในงบกำรเงินของส่วนทีด่ ำเนินงำนอยู่จงึ เกี่ยวข้องกับส่วนงำนธุรกิจและส่วนงำนทำงภูมศิ ำสตร์เดียวตำมทีก่ ล่ำวไว้ขำ้ งต้น
สำหรับปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทั มีลูกค้ำรำยใหญ่ท่มี มี ูลค่ ำกำรขำยสูงกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้จำก
กำรขำย จำนวน 2 รำย เท่ำกันทัง้ สองปี มูลค่ำกำรขำยรวม 393.17 ล้ำนบำท และ 330.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
25. ภำระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ ำจเกิดขึ้น
25.1 บริษทั มีภำระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ ำจจะเกิดขึ้นกับธนำคำรจำกกำรทำสัญญำขอใช้วงเงินต่ำงๆ ดังนี้
สกุลเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
วงเงินทัง้ สิ้น วงเงินใช้ คงเหลือ
(หน่วย)
ไป

หนังสือคำ้ ประกัน
พันบำท
25,000
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซที เงินกูย้ มื ระยะสัน้
และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
พันบำท 3,590,000
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซที เงินกูย้ มื ระยะสัน้ พันดอลลำร์
และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สหรัฐ
10,000
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบำท
55,000

3,424

21,576

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
วงเงิน วงเงินใช้ไป คงเหลือ
ทัง้ สิ้น
25,000

985,154 2,604,846 4,445,000
992

10,000
54,008

10,000
65,000

4,024

20,976

561,506 3,883,494
-

10,000
65,000

วงเงินตำมภำระผูกพันข้ำงต้นใช้เงือ่ นไขและกำรคำ้ ประกันตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 12
25.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทั มีภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรทำสัญญำซื้อวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศทีย่ งั ค้ำงส่งเป็ นจำนวน 20.26
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และ 20.53 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ตำมลำดับ
25.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทั ได้ทำสัญญำก่ อสร้ำงและออกแบบตกแต่งภำยในโรงงำนและติดตัง้ เครื่องจักรสำหรับทุก
โครงกำรดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
2564
2563
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ
11,759
9,437
ภำระผูกพันคงเหลือตำมสัญญำ
3,468
6,774
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26. เครื่องมือทำงกำรเงิน
26.1 สัญญำอนุพนั ธ์
(หน่วย : บำท)
สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
สินทรัพย์สญั ญำอนุพนั ธ์
สัญญำอนุพนั ธ์ทไ่ี ม่ได้นำกำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ ง
มำถือปฏิบตั ิ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
หนี้สนิ สัญญำอนุพนั ธ์
สัญญำอนุพนั ธ์ทไ่ี ม่ได้นำกำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ ง
มำถือปฏิบตั ิ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

2,683,868

435,684

1,326

5,239,504

สัญญำอนุ พนั ธ์มไี ว้เพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรป้ องกันควำมเสีย่ งเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่ เพือ่ กำรลงทุนเพื่อหวังผลกำไร บริษทั ไม่ได้นำกำร
บัญชีป้องกันควำมเสีย่ งมำถือปฏิบตั ิ โดยกำรจัดประเภทสัญญำอนุพนั ธ์เป็ นรำยกำรถือไว้เพือ่ ค้ำสำหรับกำรบันทึกบัญชี และวัดมูลค่ำด้วยมู ลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน มูลค่ำยุตธิ รรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคำนวณโดยใช้อตั รำทีก่ ำหนดโดยธนำคำรคู่สญั ญำ
เหล่ำนัน้ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทัง้ นี้มลู ค่ำยุตธิ รรมดังกล่ำวเป็ นข้อมูลระดับ 2 ในลำดับชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรม
26.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เจ้ำหนี้
กำรค้ำ และเจ้ำหนี้ อื่น และสิน ทรัพ ย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินอื่น บริษ ทั มีค วำมเสี่ย งทำงกำรเงินที่เกี่ยวข อ้ งกับ เครื่อ งมือ ทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้
26.2.1

ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต
บริษทั มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ เงินฝำกธนำคำร และเครื่องมือทำงกำรเงินอื่น ๆ โดย
จำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั อำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สนิ เชื่อคือ มูลค่ำตำมบัญชีทแ่ี สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
บริษทั ควบคุมควำมเสีย่ งนี้โดยกำรกำหนดนโยบำยกำรให้เครดิตทีเ่ หมำะสม ซึ่งครอบคลุมถึงกำรพิจำรณำกำหนด
วงเงินเครดิตทีจ่ ะให้กบั ลูกค้ำหรือคู่ สญั ญำ และวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำหรือคู่ สญั ญำและมีกำรติดตำมหนี้อย่ำง
สมำ่ เสมอ บริษทั จึงไม่คำดว่ำจะได้รบั ควำมเสียหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้เครดิตดังกล่ำว กำรให้เครดิตของบริษทั มีกำร
กระจำยตัวพอสมควร เนื่องจำกบริษทั มีฐำนลูกค้ำทีห่ ลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย
บริษทั พิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยมีกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำทีม่ รี ูปแบบของควำมเสีย่ งด้ำน
เครดิตทีม่ ลี กั ษณะคล ้ำยคลึงกัน และคำนวณหำอัตรำกำรตัง้ สำรองของผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกอำยุหนี้คง
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ค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่กลุ่มนัน้ ๆ กำรคำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ ำด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
คำนึงถึงข้อมูลทีม่ คี วำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนับสนุ นได้ทม่ี อี ยู่ ณ วันทีร่ ำยงำนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์
ปัจจุบนั และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยทัวไปบริ
่
ษทั จะตัดจำหน่ ำยลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ออกจำกบัญชี
ตำมนโยบำยของบริษทั โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
 เงินฝำกและเครื่องมือทำงกำรเงินอืน่ กับสถำบันกำรเงิน
บริษทั บริหำรควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับยอดคงเหลือของเงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน และเครื่องมือทำงกำร
เงินอืน่ โดยบริษทั ควบคุมควำมสมดุลของระดับควำมเสีย่ งให้เป็ นทีย่ อมรับได้ โดยพิจำรณำระหว่ำงต้นทุนทีเ่ กิดจำกควำมเสีย่ ง
และต้นทุนของกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง บริษทั พิจำรณำแล้วว่ำ มีควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของเงินฝำกสถำบันกำรเงิน และเครื่องมือ
ทำงกำรเงินไม่สูงมำกนักเนื่องจำกคู่สญั ญำเป็ นสถำบันกำรเงินทีม่ อี นั ดับควำมน่ำเชื่อถือ
26.2.2 ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
บริษทั มีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีส่ ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้อสินค้ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยบริษทั จะ
พิจำรณำเข้ำทำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพือ่ บริหำรควำมเสีย่ งดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทั มียอดคงเหลือของหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีเ่ ป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
หนี้สนิ ทำงกำรเงิน
อัตรำแลกเปลีย่ นเฉลีย่
2564
2563
2564
2563
(พัน)
(พัน)
(บำทต่อหน่วย
เงินตรำต่ำงประเทศ)
839
374
33.59
30.21

สกุลเงิน

ดอลลำร์สหรัฐ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทั มียอดคงเหลือของสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
จำนวนทีซ่ ้อื
สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐ

2564
(พัน)
13,265

2563
(พัน)
8,239

กำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำแลกเปลีย่ น
ตำรำงต่ อ ไปนี้ แ สดงให้เห็น ถึง ผลกระทบต่ อ ก ำไรก่ อ นภำษีข องบริษ ทั จำกกำรเปลี่ย นแปลงที่อ ำจเกิด ขึ้น อย่ ำ ง
สมเหตุสมผลของอัตรำแลกเปลีย่ นสกุลเงินเหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยกำหนดให้ตวั แปรอื่นทัง้ หมดคงที่ ทัง้ นี้ ผลกระทบต่อ
กำไรก่อนภำษีน้ ีเกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงของมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน รวมถึงสัญญำอนุ พนั ธ์ ที่เป็ น
เงินตรำต่ ำงประเทศที่ไม่ได้นำกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงมำถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ดังนี้
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สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐ

สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐ

26.2.3

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ผลกระทบต่อกำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
(พันบำท)
(13,304)
13,304
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลกระทบต่อกำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
(พันบำท)
(7,426)
7,423

เพิม่ ขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+3.00
- 3.00

เพิม่ ขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+3.00
- 3.00

ควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริษทั มีควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี้ยทีส่ ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกธนำคำร เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
และหนี้สนิ ภำยใต้สญั ญำกำรจัดกำรทำงกำรเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มอี ตั รำดอกเบี้ยทีป่ รับขึ้นลงตำมอัตรำ
ตลำด หรือมีอตั รำดอกเบี้ยคงทีซ่ ง่ึ ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษทั จึงอยู่ในระดับตำ่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีส่ ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และ
สำหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีม่ อี ตั รำดอกเบี้ยคงทีส่ ำมำรถแยกตำมวันทีค่ รบกำหนดหรือวันทีม่ กี ำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
ใหม่ (หำกวันทีม่ กี ำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมตลำด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื

-

-

-

หนี้ สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงิน
426,628,234
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อน่ื
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
5,663,934 27,363,675 208,316,418
432,292,168 27,363,675 208,316,418

ไม่มี
อัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี )

64,973,325
64,973,325

17,505,748 82,479,073
201,122,589 201,122,589
218,628,337 283,601,662

0.05-0.15
-

992,101
992,101

- 427,620,335
74,346,859 74,346,859
- 241,344,027
74,346,859 743,311,221

0.90-5.95
3.10-6.50
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(หน่วย : บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมตลำด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื

-

-

-

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

29,716,050
29,716,050

42,019,892 71,735,942
191,312,603 191,312,603
233,332,495 263,048,545

0.125-0.75
-

-

- 32,000,000
53,164,816 53,164,816
- 243,557,410
53,164,816 328,722,226

1.06
3.10

หนี้ สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน 32,000,000
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อน่ื
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
4,795,874 23,160,898 215,600,638
36,795,874 23,160,898 215,600,638

26.2.4

ไม่มี
อัตรำ
ดอกเบี้ย

ควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง
บริษทั มีกำรติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน และสัญญำเช่ ำ
บริษทั ได้ประเมินกำรกระจุกตัวของควำมเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรกูย้ มื เงินเพือ่ นำไปชำระหนี้และได้ขอ้ สรุปว่ำควำมเสีย่ งดังกล่ำวอยู่
ในระดับตำ่ บริษทั มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งของเงินทุนทีห่ ลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ
รำยละเอียดกำรครบกำหนดชำระของหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีไ่ ม่ใช่ ตรำสำรอนุ พนั ธ์และเครื่องมือทำงกำรเงินที่ เป็ นตรำสำร
อนุพนั ธ์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ซึง่ พิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำทีย่ งั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปัจจุบนั
สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
เมือ่ ทวงถำม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

รวม

รายการที่ไม่ใช่สญั ญาอนุ พนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อน่ื
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรทีไ่ ม่ใช่สญั ญำอนุพนั ธ์

-

427,620,335
74,346,859
5,663,934
507,631,128

27,363,675
27,363,675

208,316,418
208,316,418

427,620,335
74,346,859
241,344,027
743,311,221

รายการสัญญาอนุ พนั ธ์
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
รวมรำยกำรสัญญำอนุพนั ธ์

-

1,326
1,326

-

-

1,326
1,326
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(หน่วย : บำท)
เมือ่ ทวงถำม
รายการที่ไม่ใช่สญั ญาอนุ พนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อน่ื
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรทีไ่ ม่ใช่สญั ญำอนุพนั ธ์
รายการสัญญาอนุ พนั ธ์
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
รวมรำยกำรสัญญำอนุพนั ธ์
26.2.5

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

-

32,000,000
53,164,816
4,795,874
89,960,690

-

5,239,504
5,239,504

รวม

- 32,000,000
- 53,164,816
23,160,898 215,600,638 243,557,410
23,160,898 215,600,638 328,722,226
-

-

5,239,504
5,239,504

มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่อ งจำกสิน ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน และหนี้ ส นิ ทำงกำรเงิน ส่ว นใหญ่จ ดั อยู ่ใ นประเภท ระยะสัน้ หรือมีอตั รำดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดและเงินกูย้ มื สกุลเงินบำททีม่ อี ตั รำดอกเบี้ยขึ้นลงตำมอัตรำตลำด บริษทั จึงประมำณมูลค่ ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สนิ ทำงกำรเงินดังกล่ำวใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีทแ่ี สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

27. ลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมแยกแสดงตำมลำดับชัน้ ของ
มูลค่ำยุตธิ รรม ดังนี้
(หน่วย : บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ท่วี ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์สญั ญำอนุพนั ธ์
2,683,686
2,683,868
หนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี้สนิ สัญญำอนุพนั ธ์
1,326
1,326
(หน่วย : บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ท่วี ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์สญั ญำอนุพนั ธ์
435,684
435,684
หนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี้สนิ สัญญำอนุพนั ธ์
5,239,504
5,239,504
ในระหว่ำงปี ปจั จุบนั ไม่มกี ำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรม
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28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัตกิ องทุน สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั
และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำทีข่ ้นึ อยู่กบั อำยุงำนของพนักงำน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มสี ถำบันกำรเงินในประเทศแห่ง
หนึ่งเป็ นผูบ้ ริหำรจัดกำรกองทุน และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมือ่ พนักงำนนัน้ ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษทั สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทั ได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเป็ นจำนวน 0.45 ล้ำนบำท และ 0.36 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
29. เหตุกำรณ์ภำยหลังวันทีใ่ นงบกำรเงิน
ตำมมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 เมือ่ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสำมัญ
ประจำปี ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษำยน 2565 เพือ่ ขออนุมตั ใิ ห้จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรของปี 2564 ในอัตรำหุน้ ละ 0.13 บำท จำนวนเงิน
51.83 ล้ำนบำท ซึง่ เมือ่ รวมกับเงินปันผลระหว่ำงกำลหุน้ ละ 0.08 บำท จำนวนเงิน 31.89 ล้ำนบำท รวมเป็ นเงินปันผลทัง้ สิ้นอัตรำหุน้ ละ 0.21 บำท
จำนวนเงินรวมทัง้ สิ้น 83.72 ล้ำนบำท
30. กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้ออกงบกำรเงินแล้ว เมือ่ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565
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