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1 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                   รายงานประจาํปี 2561 

วิสยัทศัน์ 
เราคอื กลุ ่มบรษิทัให้บรกิารดา้นโลจสิต ิกส ์และดําเนินธุรกจิที�เกี �ยวขอ้งกบัอาหารในระดบัมาตรฐานสากล        

ภายใตก้ารใหบ้รกิารบรหิารงานที�มปีระสทิธภิาพ ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล เพื�อการพฒันาอย่าง 
 

พนัธกิจ 
1) ปรบัปรุง พฒันา มาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์อย่างต่อเนื�องใน ระดบัสากล 

2) เสรมิสรา้งพนัธมติรทางการคา้ และสรา้งโอกาสการลงทุนในธุรกจิโลจสิตกิสท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

3) บรหิาร จดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื�อเพิ�มศกัยภาพการแขง่ขนั ผ่านการควบคุมตน้ทุน 

และควบคมุคุณภาพสนิคา้ในระดบัมาตรฐาน  

4) ส่งเสรมิ การพฒันา สนิค้า ผลติภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื�อง เพื�อนําไปสู่การเพิ�มมูลค่าผ่านตลาดผู้บรโิภค 

(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) 

5) สรา้งผลประโยชน์ที�เป็นธรรมร่วมกนั ระหว่างหุน้สว่นทางธุรกจิ เพื�อความสาํเรจ็ที�ยั �งยนื 
 

 

 



 

2 ข้อมลูบริษัท 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                   รายงานประจ าปี 2561 
 

 

ปี 2561 เป็นอกีหนึ่งปีทีล่ ำบำกส ำหรบัภำพรวมของ
ธุรกจิโดยทัว่ไป ซึง่อำจจะมกีระทบมำจำกหลำยปัจจยั 
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทต้องทุ่มเท
ควำมสำมำรถเพื่อขับเคลื่อนให้เจริญเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเฉพำะในระหว่ำงควำมกดดันของกำร
แขง่ขนัและภำวะเศรษฐกจิตกต ่ำ
 

บริษัทได้ปรบักลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกจิที่เกี่ยวกบักำร
บริกำรด้ำนขนส่งและโลจิสติกส์ และด ำเนินธุรกิจใน
ด้ำนกำรให้บรกิำรขนถ่ำยสนิค้ำ ท่ำเทยีบเรือ รวมทัง้
โกดงัสนิค้ำให้เช่ำ พร้อมกบักำรดูแลสิง่แวดล้อมและ
สงัคมด้วยวิสยัทศัน์ “เป็นผู้น ำด้ำนโลจิสติกส์และ
ด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอำหำร ในระดบัมำตรฐำนสำกล 
ภำยใต้กำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพด้วยหลกั
ธรรมำภิบำล เพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน” มุ่งพฒันำ
ธุรกิจอย่ ำงยัง่ยืนเ ป็นรูปธรรม และเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลที่ดโีปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้เป็นองค์กร ที่มุ่งพัฒนำควำมคิด
บุคลำกรใหเ้ตบิโตอย่ำงมคีวำมรูแ้ละร่วมกนัต่อตำ้นกำร
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ วตัถุประสงคท์ีส่ ำคญัอกีประกำรหนึ่ง
คือกำรสร้ำงก ำไรให้กับบริษัทและสำมำรถจัดสรร
ผลประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหุน้ใหม้ำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำได้ 
 

ในปี 2561 บรษิทัสำมำรถท ำก ำไรเพิม่ขึน้ไดเ้กอืบ 48 
ลำ้นบำท และบรษิทัประกำศจ่ำยเงนิปันผล 12 สตำงค์
ต่ อหุ้ น  ซึ่ ง เ ป็ นก ำ รยืน ยัน ว่ ำบ ริษัท ได้ป ร ะสบ
ควำมส ำเร็จกับกำรปรับแผนธุรกิจและกำรปรับ
โครงสรำ้งกลยุทธ ์

 

 

 

 

 
 

 
 

ในนำมของประธำนกรรมกำร ผมขอขอบคุณส ำหรบั
ควำมไวว้ำงใจและควำมเชื่อมัน่จำกผูถ้อืหุน้ นักลงทุน 
สถำบันกำรเงิน พันธมิตรทำงธุรกิจ ลูกค้ำตลอดจน
ผูบ้รหิำร  และพนกังำนทุกท่ำนทีไ่ดร้่วมแรงร่วมใจช่วย
ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเสียสละ ทุ่มเท อดทนและ
ซื่อสตัย์ ส่งผลให้บริษัทประสบควำมส ำเร็จจนถึงทุก
วนัน้ี บรษิทัขอยนืยนัว่ำจะด ำเนินธุรกจิโดยยดึหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีตระหนกัถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 
รวมถงึ มคีวำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคม เพื่อให้
บรษิทัเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
(นายปรีชา  อรรถวภิชัน์) 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 
 

 



 

3 ข้อมลูบริษัท 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                   รายงานประจ าปี 2561 
 

 

บมจ. ไทยชูกำร์ เทอร์มินอล จ ำกดั เป็นหนึ่งในผู้น ำ
ด้ำนบรกิำรด้ำนขนส่งและโลจสิตกิส ์และด ำเนินธุรกจิ
ในดำ้นกำรใหบ้รกิำรขนถ่ำยสนิคำ้ ท่ำเทยีบเรอื รวมทัง้
โกดงัสนิค้ำให้เช่ำ ที่มีจุดเด่นด้ำนกำรให้บริกำรแบบ
ครบวงจร และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  
 

เพื่อให้กำรขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำง        
มปีระสทิธผิล จงึมคีวำมจ ำเป็นทีบ่รษิทัจะต้องก ำหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทจะต้องด ำเนินกำร       
ในปี 2561 คณะผู้บรหิำรจงึได้ก ำหนดวสิยัทศัน์และ
พนัธกิจของบริษัทขึน้เพื่อจะช่วยให้เป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนที่ประสบควำมส ำเร็จและมีประสทิธิภำพ 
ดว้ยค่ำนิยมหลกั ไดแ้ก่ วนิยักำรท ำงำน, ควำมซื่อสตัย์
, ใจรกับรกิำร และ ควำมสำมำรถ ซึ่งจะช่วยเป็นแนว
ทำงกำรปฏบิตัิที่สร้ำงควำมส ำเรจ็และมปีระสทิธภิำพ
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนในปีทีผ่่ำนมำ บรษิัทและบรษิทั
ย่อยสำมำรถด ำเนินธุรกจิมกี ำไรเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
หัวใจของควำมส ำเร็จมำจำกกำรให้ควำมส ำคัญกบั
ทรัพยำกรบุคคล โดยบริษัทฯ มีนโยบำยพัฒนำ
พนักงำนภำยในองค์กรให้มีคุณภำพและเป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และ
พฒันำด้วยควำมร่วมมอืของทุกฝ่ำย ที่สอดคล้องกบั
วสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

บมจ.ไทยชูกำร ์เทอรม์นิอล มุ่งมัน่ทีพ่รอ้มจะประกอบ
ธุรกจิด้วยควำมดูแลใส่ใจต่อผู้มสี่วนได้เสยี เศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้มอย่ำงมคีุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยำบรรณ ตลอดจนมธีรรมภบิำลเป็นเครื่องก ำกบัให้
กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมซื่อสตัย์ 
สุจรติ โปร่งใส และยุติธรรม ในขณะเดยีวกนักม็คีวำม
ตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่แวดล้อม อนัจะเป็นกุญแจส ำคญัสู่กำรเติบโตของ
องคก์รอย่ำงยัง่ยนืไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์) 

ประธานกรรมการบริหาร 



 

4 ข้อมลูบริษัท 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                   รายงานประจ าปี 2561 
 

(นายจเด็จ  อินสวา่ง) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกมตคิณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ จ ำนวน 3 ท่ำน 
โดยมี 1.นำยจเด็จ อินสว่ำง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ          
2.นำยสุวฒัน์ สมัมำชพีวศิวกุล กรรมกำรซึง่เป็นผูม้คีวำมรูท้ำงดำ้น
บญัช ีและ 3.นำงพวงทพิย ์ศลิปศำสตร์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ  
        ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประชุมรวม 
4 ครัง้ และกรรมกำร ทุกท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุมครบทุกครัง้ 
กำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน          ไดร้ำยงำนไว้
ในรำยงำนประจ ำปี 2561 และไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ สรุปไดด้งันี้ 

1.  ทบทวนรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้รำยไตรมำสและ
ประจ ำปีของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทย่อย โดย
พจิำรณำขอ้มูลทำงบญัชกีำรปฏบิตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำงบ
กำรเงนิดงักล่ำว โดยประชุมพจิำรณำร่วมกบัผูบ้รหิำรในสำยงำน
บัญชีของบริษัทและบริษัท  ส ำนักงำน เอ เอ็ม ซี จ ำกัด                
ผู้ตรวจสอบบญัชอีย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมกีำรรำยงำนขอ้สงัเกต
จำกกำรสอบทำนและตรวจสอบ ทัง้นี้ในระหว่ำงกำรสอบทำน
และตรวจสอบของผู้สอบบญัชีไม่พบกำรทุจริตหรอืกำรฝ่ำฝืน
กฎหมำยของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

2.  เข้ำร่วมประชุมกับบริษัท ตรวจสอบภำยใน
ธรรมนิติ จ ำกดั ผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อประเมนิประสิทธผิล 
และควำมพอเพยีงของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ประเดน็ส ำคญัทีต่รวจพบตลอดจนตดิตำมผลกำรปรบัปรุง
แกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบตลอดจนแนวทำงป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำย ซึง่น ำเสนอโดย ผูต้รวจสอบภำยใน โดยเน้นควำม
เป็นอสิระของทัง้ ผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชภีำยนอก 

3.  พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบแผนงำนตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี 2561 โดยเน้นหนักในเรือ่งทีจ่ะมคีวำมเสีย่ง  ที่
มผีลกระทบอย่ำงมำกต่อธุรกจิทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดย
ตดิตำมผลกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ-ภำยในให้
มกีำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้กำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทในเครือเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสทิธผิลมำกทีสุ่ด 

4.  ทบทวนระบบกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนตำม
ขอ้ก ำหนดกฎหมำยทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัรวมถงึ
กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยประชุมร่วมกบัผูบ้รหิำรสำยงำนบญัช ี  
ผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภำยใน      

 

 

 

5.  พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่อำจ       
มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรอืกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กนัระหว่ำงบรษิทัและบรษิทัย่อย  โดยถอืหลกัควำมโปร่งใสและ
กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอตำมหลกัในกำรปฏิบัติงำน
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

6.  ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูต้รวจสอบบญัชี
และผูต้รวจสอบภำยในตลอดจนพจิำรณำควำมรูค้วำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ของผู้ตรวจสอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภำยใน 
รวมทัง้ค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชแีละกำรตรวจสอบภำยในที่
เหมำะสมเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ควำม
เห็นชอบในกำรเสนอรำยชื่อผู้สอบบญัชแีละค่ำตอบแทนต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัแิต่งตัง้ส ำหรบัปี 2561 

ในกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ในปี 2561 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวนและพจิำรณำกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท โดยพิจำรณำร่ วมกับผู้บริหำรที่ ร ับผิดชอบ                 
ผู้ต รวจสอบภำยในและผู้สอ บบัญชีภำยนอก โดยรวม
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำบรษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยใน
ที่เหมำะสมและเพียงพอและมกีำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกบั
ขอ้ก ำหนดกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ รวมทัง้งบ
กำรเงนิของบริษัทฯ ได้จดัท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่ร ับรอง
ทัว่ไปเชื่อถือได้  โดยได้น ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
กระบวนกำรตรวจสอบมำพจิำรณำดว้ยแลว้ 

    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 



 

5 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

        

 

 

                                                                   

 

 

 

01.    นายปรชีา  อรรถวภิชัน์ 
         - ประธานกรรมการบรษิทั 
 

02.    นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ ์
         - ประธานกรรมการบรหิาร 
 

03.    นายจเดจ็  อนิสว่าง 
         - กรรมการอสิระ  
         - ประธานตรวจสอบ 
 

04.    นายสุวฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล 
         - กรรมการอสิระ  
         - กรรมการตรวจสอบ  
         - ประธานสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
         - ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

05.    นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์
         - กรรมการบรษิทั 
         - ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
         - กรรมการบรหิารความเสีย่ง 



 

6 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.    นายณรงค ์เจนลาภวฒันกุล 
         - กรรมการบรษิทั 
         - กรรมการบรหิาร 
 

07.    นายพงศ ์ชนิธรรมมติร 
         - กรรมการบรษิทั 
         - กรรมการบรหิาร 
 

08.    นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์
         - กรรมการอสิระ  
         - กรรมการตรวจสอบ  
         - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
         - กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

09.    นายชลชั ชนิธรรมมติร ์
         - กรรมการบรษิทั  
 

10.    นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์
         - กรรมการบรษิทั 
 



 

7 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

 

       

 

 

         

 

                                                                   

11.    นายธนดล สุจภิญิโญ 
         - กรรมการบรษิทั 
 

12.    นายวนิย ์ชนิธรรมมติร 
         - กรรมการบรษิทั 
 

13.    นางสาวจุฑาทพิย ์อรุณานนทช์ยั 
         - กรรมการอสิระ  
         - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 

14.    นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์ 
         - กรรมการบรษิทั  
         - กรรมการบรหิาร 
         - กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

15.    นายพลัลภ เหมะทกัษณิ 
         - กรรมการบรษิทั 
         - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
         - กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 



             บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              รายงานประจาํปี 2561 

8 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ    

1.1  เป้าหมายในการดาํเนินธรุกิจ 

 ในปี  2561 คณะกรรมการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ� ล จํากัด (มหาชน) ครั �งที�  11/2561 เมื�อวันที�              

29 พฤศจกิายน 2561 ที�ประชุมได้มีมติกําหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ โดยมนีโยบายดําเนินธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบ    
ต่อสงัคม โดยยดึหลกัการดําเนินธุรกจิที�โปร่งใสตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคารพต่อสทิธมินุษยชนและผลประโยชน์ของ    
ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใต ้ วสิยัทศัน์  และพนัธกจิ  ดงันี� 

 

วิสยัท ัศน์   เราคือ กลุ่มบรษิัทให้บรกิารด้านโลจิสติกส์ และดําเนินธุรกจิที�เกี�ยวข้องกบัอาหารในระดับ

มาตรฐานสากลภายใตก้ารใหบ้รกิารบรหิารงานที�มปีระสทิธภิาพ ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล เพื�อการพฒันาอย่างยั �งยนื 
 

พนัธกิจ   

1) ปรบัปรุง พฒันา มาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์อย่างต่อเนื�องใน ระดบัสากล 

2) เสรมิสรา้งพนัธมติรทางการคา้ และสรา้งโอกาสการลงทุนในธุรกจิโลจสิตกิสท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

3) บรหิาร จดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื�อเพิ�มศกัยภาพการแขง่ขนั ผ่านการควบคุมตน้ทุน 

และควบคุมคุณภาพสนิคา้ในระดบัมาตรฐาน 

4) ส่งเสรมิ การพฒันา สนิค้า ผลติภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื�อง เพื�อนําไปสู่การเพิ�มมูลค่าผ่านตลาดผู้บรโิภค 

(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) 

5) สรา้งผลประโยชน์ที�เป็นธรรมร่วมกนั ระหว่างหุน้สว่นทางธุรกจิ เพื�อความสาํเรจ็ที�ยั �งยนื 
 

เป้าหมายระยะยาว (ภายในปี ����-����) ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั คอื การพฒันาธุรกจิบรกิารขนถ่าย

สนิค้าให้มคีวามสะดวกรวดเรว็เพื�อให้บริการแก่ลูกค้าที�นําสนิค้าเข้ามาใช้บรกิารให้มีความหลากหลายขึ�นไม่เพียงแต่
เฉพาะสนิคา้หลกั ไดแ้ก่ นํ�าตาลทรายดบิและนํ�าตาลทรายขาวเท่านั �น    

 

เป้าหมายระยะสั �น  (ปี ����-����) เป็นหนึ�งในผูใ้หบ้รกิารที�ดแีก่ลูกคา้ มคีวามสะดวก รวดเรว็ มสีถานที�และ

สิ�งอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างเพยีงพอ มรีะบบการบรกิารลูกค้าโดยลูกค้าสามารถรอ้งเรยีนความไม่พอใจใน
สินค้าและบริการได้ตลอดเวลาดูแลซ่อมบํารุงสถานที�ตลอดจนเครื�องจักรต่างๆ เพื�อพร้อมที�จะให้บริการแก่ลูกค้า
ตลอดเวลา 

 

บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) จดัตั �งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 2519 โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมนํ�าตาล 
ประกอบดว้ยโรงงานนํ�าตาลจํานวน 9 โรงงาน เป็นผูเ้ริ�มก่อตั �งโดยใชช้ื�อว่าบรษิทั เดอะไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล คอปอเรชั �น จํากดั 
มเีป้าหมายเพื�อใชค้ลงัสนิคา้และท่าเทยีบเรอืบนพื�นที�ประมาณ 93 ไร่ และต่อมาซื�อที�ดนิเพิ�มเตมิและสามารถขยาย
พื�นที�ถงึปจัจุบนัออกไปเป็น 152 ไร่ 3 งาน ��.� ตารางวา เพื�อใชเ้ป็นที�เกบ็พกัรอสนิคา้นํ�าตาลเพื�อเตรยีมขนถ่ายขึ�นเรอื
เดินสมุทรและวางแผนให้คลงัสนิค้าติดแม่นํ�าเจ้าพระยาแห่งนี�เป็นศูนย์กลางของโรงงานนํ�าตาลของกลุ่มสมาชิก ซึ�ง
ประกอบด้วยโกดงัเก็บสนิค้าจํานวน 32 หลงั ท่าเทียบเรือจํานวน 3 ท่า ต่อมาในปี 2520 ได้ก่อตั �งบรษิัท ไทยชูการ์
คลงัสนิคา้ จาํกดั และบรษิทั ไทยชูการข์นส่ง จาํกดั ปี 2521 ก่อตั �งบรษิทั ไทยชูการ ์ไซโลแวรเ์ฮา้ส ์คอรป์อเรชั �น จาํกดั 
และเมื�อมลีูกคา้โรงงานนอกกลุ่มสมาชกิเพิ�มมากขึ�น ในปี 2526 จงึได้ก่อตั �งบรษิัท ชูการ์ไซโลคลงัสนิค้า จํากดั และปี 
2530 ก่อตั �งบรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จํากดั บรษิทัดงักล่าวก่อตั �งขึ�นเพื�อดําเนินธุรกจิคลงัสนิคา้โดยสรา้งคลงัเกบ็นํ�าตาล
ทรายดบิแบบเทกองเพื�อรองรบัธุรกจิขนถ่ายนํ�าตาลเป็นหลกั บรษิทั เดอะไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล คอปอเรชั �น จาํกดั ไดร้บั
อนุญาตเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 13 กรกฎาคม 2533 และไดแ้ปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจํากัดในปี 2537 ใช้ชื�อใหม่ว่า “บริษัท ไทยชูการ์  เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน)”  ทะเบียนเลขที� 
0107537001692 มาจนถงึปจัจุบนั  
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ในปี 2530  บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั (บรษิทัย่อย) จดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทั มทีุนจดทะเบยีน 50 ลา้นบาท       

โดยแบ่งออกเป็นหุ ้นสาม ัญจํานวน 500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100.- บาท  เร ียกชําระแล้วหุ ้นละ 25.- บาท    

เป็นเงิน 12,500,000 บาท บรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 62.60 ของทุนจดทะเบียน

ดาํเนินธุรกจิคลงัสนิคา้ โดยรบัฝากสนิคา้ประเภทนํ�าตาลทรายดบิแบบเทกองและนํ�าตาลทรายขาวชนิดบรรจกุระสอบเพื�อ

รอการขนถ่ายขึ�นเรอืเดนิสมุทร ซึ�ง บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน)  

ในปี 2544 บรษิัทย่อย 3 บรษิัท ได้แก่บรษิัท ไทยชูการ์คลงัสนิค้า จาํกดั บรษิัท ไทยชูการ์ไซโลแวร์เฮ้าส ์        

คอร์ปอเรชั �น จํากดั และบรษิัท ชูการ์ไซโลคลงัสนิค้า จํากดั ได้คืนใบอนุญาตประกอบกิจการคลงัสนิค้าให้แก่สํานัก

พฒันาธุรกจิคลงัสนิค้าและห้องเยน็ กระทรวงพาณิชย ์ เหลอืเพยีงบรษิทั ท ีเอส คลงัสนิค้า จํากดั ที�ดําเนินธุรกจิคลงัสนิค้า

เพยีงแห่งเดยีว ทั �งนี�เพื�อลดความซํ�าซอ้นของงานดา้นเอกสารลงและบรษิัทย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงชื�อ

เพื�อดาํเนินธุรกจิต่างๆ ที�มคีวามหลากหลายขึ�น ดงันี� 

ในปี 2548 บรษิัท ไทยชูการ ์ไซโลแวรเ์ฮ้าส ์คอรป์อเรชั �น จํากดั เปลี�ยนชื�อเป็น บรษิัท ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จํากดั        

มทีุนจดทะเบยีนจํานวน 50 ล้านบาท เรยีกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าจดทะเบยีนประกอบธุรกจิให้เช่าห้องพกัอาศยัโดยม ี     

บรษิัท ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) ถอืหุ้นอยู่รอ้ยละ 79.78  ปจัจุบนัดําเนินธุรกจิใหเ้ช่าห้องพกัอาศยัโดยมี

อาคารที�พักอาศยัขนาดความสูง 9 ชั �น มีห้องพักจํานวน 262 ห้อง  ตั �งอยู่ในซอยเอราวณัสิ�งทอ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย      

อําเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ ในปี 2558 มีผู้เช่าอยู่ร้อยละ 94.07 ของห้องพักทั �งหมด และในปี 2552 ได้

ก่อสร้างอาคารให้เช่าพกัอาศยัเพิ�มอกี 1 หลงั มีห้องพักประมาณ 45 ห้อง ตั �งอยู่บนที�ดินของบริษัทฯ ในซอยสยามไซโล  

ถนนปูเ่จา้สมงิพราย อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  เริ�มดาํเนินการใหเ้ช่าพกัอาศยัไดใ้นช่วงไตรมาสที� 3 ของปี 

2552  ในปี 2558  มผีูเ้ช่าอยูร่อ้ยละ 97.�� ของหอ้งพกัทั �งหมด   

ในปี 2549 บริษัท ไทยชูการ์คลงัสนิค้า จํากัด เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท               

เพื�อดําเนินธุรกิจโรงงานผลติแป้งสาลีและเปลี�ยนชื�อเป็น บรษิัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั โดยเริ�มดําเนินการตั �งแต่                  

เดอืนมถุินายน 2550 และจดทะเบยีนเพิ�มทุนอกีจํานวน 200 ลา้นบาท เป็น 400 ล้านบาท โดยมบีรษิัท ไทยชูการ ์เทอร์มเินิ�ล 

จํากัด (มหาชน)  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.82 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จดทะเบียนลดทุนลงเหลือ 200 ล้านบาท              

เพื�อดําเนินการยื�นคําขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ  โดยมี บรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน)         

ถือหุ้นร้อยละ 98.82 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2553  ได้แปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจํากดั  โดยใช้ชื�อว่า “บรษิัท ที เอส   

ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)” (TMILL) และเปลี�ยนมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หนึ�งร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท     

(หนึ�งบาท) ต่อมาในปี 2555 เพิ�มทุนจดทะเบียนอกีจํานวน 85 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 200 ล้านบาท    

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จาํนวน 285 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 85 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท เพื�อรองรบั

การเสนอขายหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่นักลงทุนทั �วไปในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และไดร้บัการอนุมตัิ

ใหเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เมื�อเดอืนพฤศจกิายน 2555 โดยมบีรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั 

(มหาชน) ถอืหุน้ในปจัจุบนัรอ้ยละ 69.35 

ในปี 2550 บริษัท ไทยชูการ์ขนส่ง จํากดั เปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากดั       

(บรษิทัย่อย) และจดทะเบยีนเพิ�มทุนจากเดมิจํานวน 5 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท โดยมบีรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่รอ้ยละ 77.44  ประกอบธุรกจิรบัขนส่งสนิคา้แป้งสาลโีดยมลีูกค้าบรษิทัในเครอืใชบ้รกิารไดแ้ก่ 

บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั  ต่อมาในปี ����  บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั ไดเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้จากบรษิทั 

ไทยชูการ ์เทอร์มเินิ�ล จํากดั (มหาชน) เพื�อปรบัปรุงและตดิตั �งเครื�องจกัรเป็นโรงงานผลติกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ ์ 

เพื�อจําหน่ายให้แก่โรงงานนํ�าตาล โรงงานแป้งสาลแีละจําหน่ายให้แก่ลูกค้าภายนอกที�ใช้บรรจุพืชผลทางการเกษตรปุ๋ ย     

และอื�นๆ โดยเริ�มดาํเนินการผลติและจาํหน่ายในเดอืนตุลาคม 2551 และในปี 2552 เพิ�มทุนจดทะเบยีนอกีจํานวน 30 ลา้นบาท

เพื�อตดิตั �งเครื�องจกัรเพิ�มเตมิเป็นทุนจดทะเบยีนในปจัจุบนัจาํนวน 80 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 85.90 
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ในปี 2552 บริษัท ชูการ์ไซโลคลงัสนิค้า จํากดั จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อบริษัทเป็น บริษัท ที เอส  
อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั (บรษิัทย่อย) และเพิ�มทุนจดทะเบยีนอกีจํานวน 170 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบยีนปจัจุบนั
จาํนวน 200 ลา้นบาท โดยบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 94.31 เพื�อดาํเนินธุรกจิโรงงาน
กลั �นนํ�ามนัปาลม์เพื�อบรโิภค ต่อมาในปี 2555 จดทะเบยีนเพิ�มทุนเป็น 600 ลา้นบาท ซึ�งบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 97.48 

ในปี 2555 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทัย่อย) ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ให้ทําการซื�อขายหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามญั       
เพิ�มทุนจํานวน 85 ล้านหุ้น จําหน่ายให้แก่ประชาชนทั �วไป ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทในบรษิัทย่อยลดลงจาก    
รอ้ยละ 98.82 เหลอืรอ้ยละ 69.34 หรอืคดิเป็นอตัราลดลง (Dilution Effect) เท่ากบัรอ้ยละ 29.82  

  

1.2  การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั  ในช่วง 5 ปีที�ผา่นมา  
ปี ���� 
1) บรษิทัทาํการก่อสรา้งโกดงัเกบ็สนิคา้เพิ�มจาํนวน 2 หลงั เนื�อที�รวม 12,237 ตารางเมตร 
2)   บรษิัท ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั (บรษิัทย่อย) ไดร้บัผลกระทบจากราคานํ�ามนัปาลม์ดบิในตลาด

ตกตํ�าสืบเนื�องจากผลผลิตปาล์มทั �วประเทศล้นตลาดทําให้ต้นทุนนํ�ามันปาล์มดิบในสต๊อกสูงกว่าราคาตลาดมาก                    
ทําให้ประสบผลขาดทุน ที�ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้บริษัท โอพีจเีทค จํากดั เช่ากิจการโรงกลั �นนํ�ามนัปาล์ม     
เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั �งแต่เดอืนพฤษภาคม 2556 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2559 
  

ปี 2557 
1) บรษิทัทาํการก่อสรา้งโกดงัเกบ็สนิคา้เพิ�มจาํนวน 1 หลงั เนื�อที�รวม 2,800 ตารางเมตร                 

  

ปี 2558 
 1)   บรษิทัทาํการก่อสรา้งอาคารสาํนกังานใหม่ 7 ชั �น จาํนวน 1 อาคาร  

2)   บรษิทัทาํการก่อสรา้งโกดงัเกบ็สนิคา้เพิ�มจาํนวน 1 หลงั มเีนื�อที�รวม 2,660 ตารางเมตร  
3)  บริษัทได้อนุมตั ิโครงการท่าเทียบเรอืตู ้คอนเทนเนอร์ โดยให้บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ 

จาํกดั (“บรษิทัย่อย”) เป็นผูล้งทุนใช้พื�นที�สาํหรบัโครงการฯ รวมทั �งสิ�น 32,388 ตารางเมตร สามารถรองรบัตู้คอนเทนเนอร ์         
รวมทั �งหมด 3,500 Teus  

4)   บริษัทได้อนุมัติให้มีการดําเนินโครงการมหาวงษ์วิลล่า เพื�อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จํานวน 25 ยูนิต         
และทาวน์เฮาส ์จาํนวน 77 ยนูิต 

5)   บรษิทัยกเลกิการทําธุรกจิรบัฝากกากนํ�าตาล(โมลาส) ซึ�งทางผูบ้รหิารมคีวามเหน็ว่าปจัจุบนัมกีารตดิต่อ
จากลกูคา้เพื�อขอรบัฝากกากนํ�าตาลลดลง 

6)  ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เมื�อวนัที� 24 กนัยายน 2558 มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารเปลี�ยนแปลง             
จํานวนและมูลค่าหุ้นสามัญที�ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที�ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จํานวน 
145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที�ตราไว้ 0.05 บาท จํานวน 290,399,934 หุ้น โดยหุ้นสามญัที�ออกและเรยีกชําระแล้ว
เพิ�มขึ�นจากเดมิจาํนวน 145,199,929 หุน้ เป็นจํานวน 290,399,858 หุน้ และบรษิทัฯ ยงัคงมจีาํนวนหุน้ที�เหลอืจากการ
จ่ายหุน้ปนัผลตามมตทิี�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 ครั �งที� 1/2556 จาํนวน 38 หุน้จากการเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุน้
ดงักล่าวทาํใหม้จีาํนวนหุน้คงเหลอืเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 76 หุน้  

 

ปี 2559 
1) บรษิทั โอพจีเีทค จาํกดั ผูเ้ช่าโรงกลั �นนํ�ามนัปาลม์ ของบรษิัท ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั  (บรษิทัย่อย)            

ไดต่้อสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั �งแต่วนัที� 16 พฤษภาคม 2559 ถงึวนัที� 15 พฤษภาคม 2562 และผูเ้ช่าไดข้อเช่า                
โกดงัสนิค้าหมายเลข 27 และถงันํ�ามนัปาลม์หมายเลข 5 และ 6 ซึ�งเป็นทรพัย์สนิของบรษิัท โดยผู้เช่าต้องการขยาย
ธุรกจิเพิ�มเตมิซึ�งมรีะยะเวลาเช่าเท่ากบัการเช่าโรงกลั �นนํ�ามนัปาลม์ 
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2) ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 บรษิัท ท ีเอส จ ีเอสแซท จํากดั (บรษิัทย่อย) ได้ให้บรษิัท มนัเดย์ แมน จํากดั    
เช่าทเีอสเอ อพารต์เมนต ์2 อาคารหอ้งพกัอาศยั 4 ชั �นจาํนวน 45 หอ้ง มกีาํหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั �งแต่ วนัที� 1 กุมภาพนัธ ์2559  
ถงึวนัที� 31 มกราคม 2562 

3) ในเดอืนมนีาคม 2559 บรษิทั ท ีเอส จ ีเอสแซท จํากดั (บรษิทัย่อย)ไดข้ายที�ดนิพรอ้มอาคารพกัอาศยั 9 ชั �น            
มจีาํนวน 263 หอ้ง พื�นที�ขนาด 9,520 ตารางเมตร ใหก้บับรษิทั โซล่า แอสฟลัท ์จาํกดั ในราคา 75,000,000 บาท 

4) ในเดอืนเมษายน 2559 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 ไดม้มีตอินุมตัิ
ลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิจาํนวน 145,199,967 บาทเป็น 145,199,929 บาท โดยวธิตีดัหุน้สามญัจดทะเบยีนที�คงเหลอื
จากการจ่ายปนัผลหุน้สามญัของบรษิทัฯ จาํนวน 76 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ไดด้ําเนินการ จดทะเบยีนลด
ทุนจดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 145,199,929 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 290,399,858 หุน้ 
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมมีติใหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนเพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผลจํานวน 29,039,986 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 145,199,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 174,239,915 บาท โดยออกหุ้น
สามญัใหม่จํานวน 58,079,972 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยหลงัจากการเพิ�มทุนจดทะเบยีนแลว้ บรษิัทฯ    
มทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 174,239,915 บาท แบ่งเป็น หุน้สามญั จาํนวน 348,479,830 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
 5)  ในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั (บรษิทัย่อย) ร่วมลงทุนกบั บจก. อาร ์ซ ี
แอลโลจสิตกิส ์เพื�อจดัตั �ง บจก.ปูเ่จา้ คอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ประกอบกจิการรบัจา้ง
บรหิารท่าเรอืเพื�อขนถ่ายสนิคา้ 
 6)  ในเดือนสงิหาคม 2559 บริษัทฯจดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2559 เพื�อจดัสรรหุ้นสามญั   
เพิ�มทุนจาํนวนไม่เกนิ 34,847,965 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นจาํนวนหุน้
ที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ�มทุน ราคาจองซื�อ 1 บาทต่อหุ้น             
และที�ประชุมฯ มมีตลิดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 174,239,915 บาท เป็น 174,239,822.50 บาท  และอนุมตักิารเพิ�มทุน
จดทะเบยีนของบรษิัทเพื�อซื�อที�ดนิจาก บรษิทั แพนสนิทรพัย ์จํากดั เพื�อให้บรษิทั ไดนํ้ามาทําประโยชน์ในโครงการต่างๆ 
ทั �งโครงการท่าเทียบเรอืตู้คอนเนอร์และการรบัฝากสนิค้า โดยเพิ�มทุนจดทะเบียนแบบกําหนดวตัถุประสงค์ในการ       
ใชเ้งนิทุนจาก 174,239,822.50 บาทเป็น 191,663,805 บาท และบรษิทัฯไดด้ําเนินการจดทะเบยีนเพิ�มทุนชําระแลว้จาก 
174,239,822.50 บาท เป็น 191,663,590.50 บาท เป็นที�เรียบร้อยแล้วเมื�อวันที� 6 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียด    
ของทุนจดเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี�  

- ทุนจดทะเบยีน 191,663,805 บาท (หนึ�งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นหกแสนหกหมื�นสามพนัแปดรอ้ยหา้บาทถว้น) 
- ทุนชาํระแลว้เป็นเงนิ 191,663,590.50  บาท (หนึ�งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นหกแสนหกหมื�นสามพนัหา้รอ้ยเกา้สบิบาทหา้สบิสตางค)์ 
 

ปี 2560 

1)   เมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติยกเลิกกิจการเรือชายฝ ั �ง สาเหตุเนื�องจาก
ประสบปญัหาขาดทุนมาโดยตลอด 

2)  ไดร้บัการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการที�ดจีากสมาคมกรรมการบรษิทัไทยในระดบัดมีาก (Very Good) 4 ดาว 
3)  ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 11/2560 เมื�อวนัที� 30 พฤศจกิายน 2560 ไดม้มีตดิงันี� 

 

1. แต่งตั �งนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ทั �งนี�ให้มีผลตั �งแต่            
วนัที� 1 มกราคม 2561 พรอ้มทั �งกาํหนดขอบเขตหน้าที�ความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

2. แต่งตั �งนายพลัลภ  เหมะทกัษิณ ดํารงตําแหน่งรกัษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ ทั �งนี�ให้มผีลตั �งแต่       
วนัที� 1 มกราคม 2561 พรอ้มทั �งกาํหนดขอบเขตหน้าที�ความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

3. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2560 
4. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจาํปี 2560   
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ปี 2561 

1) บริษัทฯ ได้รบัการประเมินการจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ����  ครั �งที� �/���� เมื�อวันที� �� 
เมษายน ���� จากสมาคมผูล้งทุนไทย ไดผ้ลประเมนิ ระดบัคะแนน ��.�� คะแนน ในระดบัดเียี�ยม เกรด 
4 ดาว 

2) บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั (บรษิทัย่อย) ไดด้ําเนินการจดทะเบยีนลดทุนและเปลี�ยนแปลงหนงัสอื
บรคิณห์สนธิเพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบันายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์เรยีบรอ้ยแลว้ เมื�อวนัที� 22 มถุินายน 2561 โดยมรีายละเอยีดของทุนจดทะเบยีนดงันี� 
- ทุนจดทะเบยีน หุน้สามญั 6,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 50 บาท แบ่งเป็นจาํนวน 300,000,000 บาท  
- ทุนชาํระแลว้ เป็นเงนิ 300,000,000 บาท 

3) เมื�อวนัที� 7 มีนาคม 2561 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด  (บริษัทย่อย) ได้รบัมาตรฐานระบบ
บรหิารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก ACS Registrars Company Limited 

4) บรษิทัฯ ไดท้บทวนนโยบายกาํกบัดแูลบรษิทัย่อย ในเดอืนมถุินายน 2561 
5) ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ����  มมีตแิต่งตั �งคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
6) บรษิทั โอพจีเีทค จาํกดั ผูเ้ช่าโรงกลั �นนํ�ามนัปาลม์ ของบรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั (บรษิยั่อย)     

ได้ต่อสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั �งแต่วันที� 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที� 15 พฤษภาคม 2562    
และผู้เช่าได้ขอเช่าโกดงัสนิค้าหมายเลข 27 และถังนํ�ามันปาล์มหมายเลข 5 และ 6 ซึ�งเป็นทรพัย์สิน    
ของบรษิัท ต่อมาในเดือนสงิหาคม 2561 บรษิัท โอพีจเีทค จํากดั ยกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนด 
เนื�องจากขาดสภาพคล่อง  บรษิัทฯ ได้รบัโอนพนักงาน TS Oil เดมิจาก OPG กลบัมาเป็นพนักงานของ  
TS Oil เหมอืนเดมิ และรบัพนกังานบางสว่นของ OPG พรอ้มทั �งรบัมอบทรพัยส์นิ 

7) คณะกรรมการบรษิัท ครั �งที� 9/2561 เมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2561 ที�ประชุมมมีตใิห้บรษิทัใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
TMILL-W1 ครั �งสุดท้าย ในเดือนตุลาคม 2561 จํานวน 37,349,120 หน่วย ในราคาหน่วยละ 2.- บาท     
รวมเป็นเงนิ 74,698,240 บาท ปจัจุบนัถอืหุน้ทั �งหมด 274,508,840 หุน้ คดิเป็น    รอ้ยละ 68.86  

8) ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที���/���� เมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� มมีตกิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท โดยจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้วนัที� 23 พฤศจกิายน 2561 จาํนวน 383,327,181 

หุน้ เป็นเงนิ 22,999,630.86 บาท 
9) ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที���/���� เมื�อวนัที� 25 ตุลาคม 2561 บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั

(มหาชน) ไดม้มีตขิายเรอืโป๊ะ จํานวน 3 ลํา ใหก้บั บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อย มคีวาม
เหมาะสมเนื�องจากทําธุรกจิ การรบัฝากสนิคา้และขนถ่ายนํ�าตาล โดยว่าจา้งบรษิทั ยูเค แวลูเอชั �น แอนด ์เอ
เจนซี� จํากดั  เป็นผู้ประเมินอสิระ ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิดงักล่าว เมื�อวนัที� 8 กนัยายน 2561 โดยมูลค่า
ตลาดของทรพัยส์นิเท่ากบั 12,097,000.00 บาท 

10) เมื�อวนัที� 10 ธนัวาคม 2561 บรษิทัไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัมาตรฐานระบบบรหิารงาน 
คุณภาพ ISO 9001:2015 จาก AMC Service Company Limited 

11) เมื�อวนัที� 10 ธนัวาคม 2561 บรษิัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากัด (บรษิัทย่อย) ได้รบัมาตรฐานระบบ
มาตรฐานความปลอดภยัอาหาร ISO 22000:2005 จาก BIS GROUP (Thailand) Company Limited 

12) ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� ��/���� เมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม 2561 บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั
(มหาชน) ได้มมีติซื�อไซโล 2 จาก บรษิัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั (บรษิัทย่อย) (บรษิัทฯ ถือหุ้นใน
บรษิทัย่อย รอ้ยละ 97.48) ในราคา 12 ลา้นบาท 

13) บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่อย) ได้มีการปรับปรุงท่าเรือเพื�อสร้างโรงพักสินค้า          
ซึ�งมเีนื�อที� 10 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา  

14) เปิดธุรกิจคลังสนิค้า Second Site ที�ท่าเรือ แถบอยุธยา มีพื�นที�ในการจดัเก็บนํ�าตาล จํานวน 60,000 ตัน      
ทั �ง Bag และ Bulk          
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

      การถือหุ้นของบริษัทในบริษทัย่อย ณ วนัที�  31  ธันวาคม  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) (TSTE) 

                  บริษทัยอ่ย 4 (TSTL) 

ธุรกิจ  :  โรงงานทอกระสอบและบริการขนส่งสินคา้ 

 ทุนจดทะเบียน            : ���,���,���  บาท 

 ทุนชาํระแลว้               : ���,���,���  บาท 

 จาํนวนหุ้นทั�งหมด      : �,���,���  หุ้น 

 มูลค่าหุ้น                     : ���  บาท 

 

กรรมการ 

17.79% 

TSTE 

64.13% 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ 

18.08%2.1 

                   บริษทัยอ่ย 5 (TSO) 

ธุรกิจ : โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์ 

 ทุนจดทะเบียน            : ���,���,���  บาท 

 ทุนชาํระแลว้               : ���,���,���  บาท 

 จาํนวนหุ้นทั�งหมด      : �,���,���  หุ้น 

 มูลค่าหุ้น                     : ��  บาท 

 

                  บริษทัยอ่ย 3 (TSA) 

ธุรกิจ : ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 ทุนจดทะเบียน            : ��,���,���  บาท 

 ทุนชาํระแลว้               : ��,���,���  บาท 

 จาํนวนหุ้นทั�งหมด      : ���,���  หุ้น 

 มูลค่าหุ้น                     : ���  บาท 

 

                  บริษทัยอ่ย 1 (TSW) 

ธุรกิจ : คลงัสินคา้ 

 ทุนจดทะเบียน            : ��,���,���  บาท 

 ทุนชาํระแลว้               : ��,���,���  บาท 

 จาํนวนหุ้นทั�งหมด      : ���,���  หุ้น 

 มูลค่าหุ้น                     : ���  บาท 

                  บริษทัยอ่ย 2 (TMILL) 

ธุรกิจ :  โรงงานแป้งสาล ี

 ทุนจดทะเบียน            : ���,���,���  บาท 

 ทุนชาํระแลว้               : ���,���,���  บาท 

 จาํนวนหุ้นทั�งหมด      : ���,���,���  หุ้น 

 มูลค่าหุ้น                     : �   บาท 

 

TSTE 

68.86% 

 

กรรมการ 

0.67% 

 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ 

30.47%2.2 

TSTE 

79.78% 

 

TSTE 

85.90% 

 

PCCT 

20.00% 

 

TSTE 

97.48% 

 

กรรมการ 

2.99% 

 

กรรมการ 

0.39% 

 

กรรมการ 

0.15% 

 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ     

17.23%2.3

ผูถื้อหุน้อื�นๆ 

13.71%2.4 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ 

2.37%2.5 
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หมายเหต ุ    
1.  บรษิัท ท ีเอส คลงัสนิค้า จํากดั ประกอบกจิการคลงัสนิค้า และตามที�พระราชบญัญัต ิคลงัสนิค้า ไซโล              

และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558 ไดม้ผีลบงัคบัใชน้ับตั �งแต่วนัที� 25 ธนัวาคม 2558 ส่งผลให้ผูป้ระกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล               
และหอ้งเยน็ ตามพรบ. ดงักล่าว มไิด้กําหนดเงื�อนไขไวว้่ากรรมการของผูป้ระกอบกจิการคลงัสนิคา้ต้องถือหุน้รวมกนั                 
ไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้าของจํานวนหุ้นที�จดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื�องการกําหนดเงื�อนไขควบคุม                  
กจิการคลงัสนิคา้ พ.ศ. 2535 แลว้  

 
2.  ผูถ้ือหุ้นอื�นๆ ของบริษทัยอ่ย  ไดแ้ก ่
2.1  บริษทั ที เอส คลงัสินค้า จาํกดั (TSW) 

ผูถ้อืหุน้อื�นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกี�ยวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 
บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จาํกดั 14.16 มนีายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั มั �นคงสยามธุรกจิ จาํกดั 1.04 
มนีายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั นํ�าตาลกุมภวาปี จาํกดั 0.05 ไม่ม ี
นายสรวง  เรอืงศขุ 1.34 ไม่ม ี

นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 1.49 ไม่ม ี
รวม 18.08  

 

   2.2 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) (TMILL)   

   จดทะเบยีนและซื�อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยมบีรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน)    
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 68.86 ส่วนที�เหลือร้อยละ 31.14 เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นที�มีรายชื�ออยู่ใน บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

   2.3  บริษทั ที เอส จี แอสเซท็ จาํกดั (TSA) 

ผูถ้อืหุน้อื�นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกี�ยวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 

บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 5.11 
มนีายพงศ ์ ชนิธรรมมติร  และนายวนิย ์ ชนิธรรมมติร 
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จาํกดั 5.04 มนีายณรงค ์เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 4.10 
มนีายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ ์นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์
และนายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์ เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั มั �นคงสยามธุรกจิ จาํกดั 1.07 
มนีายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 1.04                  ไมม่ ี

นายชยั   อรุณานนทช์ยั 0.52                 ไมม่ ี

นายสรุจกัร  เรอืงศขุ 0.17                  ไมม่ ี

นางพลูลาภ  เรอืงศุข 0.17                 ไมม่ ี

บรษิทั นํ�าตาลกุมภวาปี จาํกดั 0.01                 ไมม่ ี

รวม 17.23  
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2.4  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส ์ จาํกดั (TSTL) 

ผูถ้อืหุน้อื�นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกี�ยวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 

บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 
10.13 

มนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์    
และนายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์ เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั มั �นคงสยามธุรกจิ จาํกดั 
2.63 

มนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จาํกดั 0.53 มนีายณรงค ์เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 
0.25 

มนีายพงศ ์ ชนิธรรมมติร  และนายวนิย ์ ชนิธรรมมติร  
เป็นกรรมการร่วม 

ผูถ้อืหุน้ 17 ราย ถอืหุน้รวมกนั 0.17                ไมม่ ี

รวม 13.71  

 
   2.5  บริษทั ที เอส อตุสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  (TSO) 

ผูถ้อืหุน้อื�นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกี�ยวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 

บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จาํกดั 1.00 มนีายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 
0.26 

มนีายพงศ ์ ชนิธรรมมติร  และนายวนิย ์ ชนิธรรมมติร  
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั มหาชน) 0.62 มนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์   
และนายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์ เป็นกรรมการร่วม 

นายชยั   อรุณานนทช์ยั 0.10                ไมม่ ี

นายสรุจกัร  เรอืงศุข 0.03                ไมม่ ี

นางพลูลาภ  เรอืงศุข 0.03                ไมม่ ี

บรษิทั มั �นคงสยามธุรกจิ จาํกดั 0.16 มนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 0.17                ไมม่ ี

รวม 2.37  

  

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ธุรกิจของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) อยู่ในธุรกิจกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ดําเนินกิจการ         

ในลกัษณะใหบ้รกิารขนถ่ายสนิคา้และท่าเทยีบเรอืและมคีลงัสนิคา้ใหเ้ช่า มเีนื�อที�ในการประกอบธุรกจิของบรษิทั     

และบรษิทัในเครอือยู่ในบริเวณเดียวกนั ซึ�งประกอบด้วย โรงงานแป้งสาลี โรงงานทอกระสอบและโรงงานกลั �น

นํ�ามนัปาล์ม ตั �งอยู่ที� ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จ ังหว ัดสมุทรปราการ พื�นที�รวม 153 ไร่ 1 งาน 

42.70 ตารางวา โดยม ีบ ร ิษ ัท ฯ  ซึ�งประกอบธุรกิจหลักได้แก่ ให้บริการขนถ่ายสินค้า ซึ�งมีนํ� าตาลทรายดิบ             

นํ� าตาลทรายขาว และกากนํ� าตาลเป็นสินค้าหลัก ในส่วนของคลังสินค้านอกจากจะใช้เก็บพักรอการส่งมอบขึ�น           

เรือเดินสมุทรแล้ว บริษัทฯ ยังให้ลูกค้าเช่าเพื�อเก็บสินค้าได้แก่ ข้าวสาร นํ�ามันพืชและสินค้าทางการเกษตรอื�นๆ           

เพื�อรอการสง่มอบขึ�นเรอืเดนิสมุทรไปต่างประเทศหรอืขนสง่ออกไปจาํหน่ายภายในประเทศ    
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ปจัจุบนับรษิทัมบีรษิทัย่อยจํานวน 5 บรษิทั โดยบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทัประกอบธุรกจิในลกัษณะแตกต่างกนัออกไป 
โดยมผีลการดาํเนินงาน สิ�นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายไดร้วมจากการประกอบธุรกจิ จาํนวน 2,300.05 ลา้นบาท� 
มกีาํไรสทุธจิาํนวน 201.76 ลา้นบาท� โดยมสีดัสว่นรายไดจ้ากธุรกจิต่างๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย  ดงันี� 
1.  บมจ. ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล     ธรุกจิขนถ่ายสนิคา้และ  จํานวน       409.05 คดิเป็นรอ้ยละ 17.78  ของรายไดร้วม 

     บรกิารท่าเทยีบเรอื  
2.  บจก. ท ีเอส คลงัสนิคา้       ธรุกจิคลงัสนิคา้   จํานวน       89.22 คดิเป็นรอ้ยละ   3.88  ของรายไดร้วม 
3.  บมจ. ท ีเอส ฟลาวมลิล ์         ธรุกจิโรงงานแป้งสาล ี  จํานวน   1,405.47   คดิเป็นรอ้ยละ 61.10  ของรายไดร้วม 
4.  บจก. ท ีเอส จ ีแอสเซท็       ธรุกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์  จาํนวน        9.63  คดิเป็นรอ้ยละ  0.42  ของรายไดร้วม 
5.  บจก. ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์ ธรุกจิท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอร ์ จาํนวน     212.44   คดิเป็นรอ้ยละ  9.24  ของรายไดร้วม 

โรงงานทอกระสอบ 
6.  บจก. ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั ธรุกจิโรงงานกลั �นนํ�ามนัปาลม์  จาํนวน   174.24 คดิเป็นรอ้ยละ   7.58  ของรายไดร้วม 
       รวม          2,300.05 คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของรายไดร้วม 
 

หมายเหต ุ   � .รายไดร้วมจากการประกอบธุรกจิยงัไมห่กัรายการระหว่างกนั  
       �. กาํไรสทุธยิงัไมห่กัสว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 
 

บรษิัทฯ มผีลการดําเนินงานของบรษิทัอยู่ในสถานะที�ดมีผีลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอดและมกีาร
จ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้น มกีารกํากบัดูแลกจิการที�ดมีรีะบบควบคุมภายในตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั �วไป 
 

3.  ปัจจยัความเสี�ยง   

เนื�องจากบรษิทัดําเนินธุรกจิดา้นการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ขนถ่ายสนิคา้ขึ�นเรอืเดนิสมุทร  ใหเ้ช่าโกดงัเกบ็สนิคา้          
และให้บรกิารท่าเทยีบเรอื เป็นหลกั ปจัจยัความเสี�ยงของบรษิัทจงึอาจเกดิขึ�นไดท้ั �งปจัจยัภายในและภายนอกองคก์ร    
ดงันั �นการใหบ้รกิารที�ดแีละการดแูลเอาใจใสต่่อสนิคา้ที�มาใชบ้รกิารตลอดจนการรบัผดิชอบต่อสนิคา้ ตั �งแต่การนําเขา้มา
ในสถานที�เกบ็พกัจนถงึเสรจ็สิ�นการสง่มอบขึ�นเรอืเดนิสมุทรเพื�อดาํรงไวซ้ึ�งผลประโยชน์ของลกูคา้และผูท้ี�มสีว่นเกี�ยวขอ้ง  
จึงเป็นสิ�งสําคัญที�จะทําให้เกิดความเชื�อมั �นในการนําสินค้าเข้ามาใช้บริการและเป็นการสร้างความเชื�อถือให้เกิด
ความสมัพนัธอ์นัดทีี�จะใชบ้รกิารของบรษิทัต่อไปอกีเป็นเวลายาวนาน  อนัจะมผีลไปถงึการสร้างผลกําไรให้แก่ผู้ถือหุ ้น
ของบรษิ ัท ในขณะเดยีวกนับรษิ ัทยงัต้องพจิารณาถึงปจัจยัภายนอกที�อาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิบรกิาร เช่น 
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัใหม่ สภาวะเศรษฐกจิ เป็นต้น   ดงันั �นในส่วนของปจัจยัความเสี�ยงอนัอาจจะเกดิขึ�นได้กบั
บรษิัทและบรษิัทย่อยซึ�งหากเกดิขึ�นอาจมผีลกระทบต่อการดําเนินงานและฐานะการเงนิทําใหไ้ม่เป็นไปตามที�ควรจะ
เป็นในสถานการณ์ปกติ หรอือาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบรษิัทซึ�ง
สามารถสรุปพอสงัเขปไดด้งันี� 

1. ความเสี�ยงด้านการบริหารคลงัสินค้า 

เนื�องจากธุรกจิของบริษัทมีคลงัสนิค้าสําหรบัเก็บพกันํ�าตาลทรายสําหรบัรอการขนถ่ายขึ�นเรอืเดินสมุทร    
และใหบ้รษิทัย่อยเช่า ไดแ้ก่  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) เช่าเพื�อเกบ็วตัถุดบิ ไดแ้ก่  ขา้วสาลใีนการผลติ
แป้งสาลี เพื�อจําหน่าย บรษิัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั เช่าเพื�อปรบัปรุงเป็นอาคารบรรจุนํ�ามนัชนิดต่างๆ      
และบรษิัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากดั เช่าเพื�อปรบัปรุงเป็นโรงงานผลติกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์ทําให ้   
พื�นที�การให้บรกิารด้านรบัฝากสนิค้านํ�าตาลลดลงไปเป็นการเสยีโอกาสในการทําธุรกจิด้านรบัฝากและขนถ่ายสนิค้า 
ดงันั �นในปี 2558 บรษิัทฯ จึงได้ดําเนินการก่อสร้างโกดงัขนาดใหญ่เพิ�มขึ�นอกี 1 หลงั ซึ�งสามารถจุสนิค้าได้เพิ�มขึ�น      
อกีประมาณ 2,660 ตนั เพื�อเป็นการชดเชยพื�นที�โกดงัสว่นที�มกีารปรบัปรุงใหบ้รษิทัย่อยเช่าเพื�อประกอบธุรกจิ  

นอกจากนั �นบรษิัท ท ีเอส คลงัสนิคา้ จํากดั (“บรษิัทย่อย”)ไดด้ําเนินการก่อสรา้งโกดงัสนิคา้จํานวน 2 หลงั          
มพีื�นที�รวม 9,386 ตนั เพื�อใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ทั �งที�บรรจุกระสอบและสนิคา้เทกองในปรมิาณมากขึ�น  
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2. ความเชื�อมั �นของผูบ้ริโภคในเรื�องความปลอดภยัของสินค้า 

เนื�องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บรโิภคได้ให้ความสําคญัในเรื�องความสะอาดปลอดภัยจากสิ�งเจอืปน           

ของสนิคา้เนื�องจากนํ�าตาลทรายเป็นสนิคา้ประเภทผลติภณัฑใ์นการปรุงอาหารมากขึ�นดงันั �นการดําเนินงานของบรษิทั 

อาจได้รบัผลกระทบหากความเชื�อมั �นของผู้บรโิภคในเรื�องความปลอดภัยของสนิค้าของบรษิัทลดลงจากความเสี�ยง                    

ที�สนิค้าอาจมสีารปนเปื�อนหรอืระบบการจดัเกบ็สนิคา้ที�ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนระบบการจดัการการขนถ่าย

สนิคา้ขึ�นเรอืเดนิสมุทรหรอืการมอบสนิคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอรเ์พื�อสง่มอบใหแ้ก่ผูซ้ื�อ 
 

ดงันั �นเพื�อลดความเสี�ยงในเรื�องผลกระทบต่อความเชื�อมั �นของผู้บรโิภคในเรื�องความปลอดภัยของอาหาร   

บรษิทัใหค้วามสาํคญัอย่างยิ�งในเรื�องของกระบวนการทาํงานที�ตอ้งไดม้าตรฐาน  โดยควบคุมคุณภาพทุกขั �นตอนเพื�อให้

สินค้าที�บริษัทรับฝากและส่งมอบไปยังลูกค้ามีความปลอดภัยต่อการนําไปผลิตสินค้าเพื�อบริโภคตลอดจนการ

ประสานงานและตดิตามควบคุมการขนส่ง   มกีารเกบ็ตวัอย่างสนิคา้เพื�อนํามาตรวจสอบคุณภาพทั �งขาเขา้และขาออก

เพื�อเป็นที�ยอมรบัของลูกคา้ทั �งดา้นเจา้ของสนิคา้และผูซ้ื�อ นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัไดด้ําเนินการขอใบรบัมาตรฐาน ISO 

9001 Version 2015 เพื�อสรา้งความมั �นใจใหก้บัผูบ้รโิภคและคู่คา้ของบรษิทั 
 

3.  การบริหารสภาพคล่อง 

บรษิัทมกีารจดัการความเสี�ยงด้านสภาพคล่องที�มปีระสทิธภิาพเพื�อให้มั �นใจว่าบรษิัทจะสามารถจดัหาเงนิ            

ไดเ้พยีงพอที�จะรองรบัภาระผกูพนัต่างๆ เมื�อครบกําหนดเวลาดว้ยต้นทุนที�เหมาะสมซึ�งอยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรหิารเป็นผูก้ําหนดกลยุทธใ์นการบรหิารสภาพคล่องรวมถงึทําการพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิทุนทั �งระยะ

สั �นและระยะยาวเพื�อใหก้ารสนบัสนุนเงนิทุนใหแ้ก่บรษิทัและบรษิทัย่อยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

4. ความเสี�ยงด้านปฏิบติัการ 

ความเสี�ยงดา้นปฏบิตัิการเป็นความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นจากความผดิพลาดหรอืความไม่เพยีงพอของกระบวนการ

ทาํงาน  พนักงาน  ระบบงาน  และ/หรอืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตลอดจนปจัจยัภายนอกซึ�งทําใหเ้กดิความเสยีหาย

ต่อบรษิทัทั �งทางตรงและทางออ้มโดยมกีารจดัตั �งคณะทํางานบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk Sub-

Committee) เพื�อทําหน้าที�ควบคุมด้านปฏบิตักิารดําเนินการตามแนวทางที�กําหนดพรอ้มกบัติดตามความคบืหน้าของการ

จดัการความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารที�สาํคญัอย่างใกลช้ดิและรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจดัประชุมระหว่าง

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งซึ�งประกอบดว้ยคณะทาํงานบรหิารความเสี�ยง ซึ�งประกอบดว้ยหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ ผูต้รวจสอบภายใน

และคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งส่งผลให้กระบวนการบรหิารความเสี�ยงและกระบวนการตรวจสอบภายในของบรษิัท       

มปีระสทิธภิาพขึ�น 

4. ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ในปีการผลติ 2560/2561 มปีรมิาณออ้ยเขา้หบีทั �วประเทศจาํนวน 134,929,298.373 ตนั แบ่งเป็นนํ�าตาลทรายขาว

จาํนวน 41,176,773.78 กระสอบ นํ�าตาลทรายดบิจาํนวน 103,346,446.721 กระสอบ กากนํ�าตาลจาํนวน 5,489,523.456 เมตรกิตนั 

มปีรมิาณเพิ�มมากกว่าฤดูการผลิตปี 2559/2560 ประมาณ 30% โดยบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน) 

ดําเนินกิจการให้บริการขนถ่ายสนิค้าขึ�นเรือเดินสมุทรให้เช่าท่าเทียบเรอืให้เช่าโรงพักสนิค้าบริการบรรจุกระสอบ    

สนิคา้เพื�อรอการขนสง่ไปยงัต่างประเทศ หรอืรอขนสง่ออกไปเพื�อจาํหน่ายภายในประเทศและมสีิ�งอํานวยความสะดวก

ในการใหบ้รกิาร 
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ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดต้ั �งเป้าหมายในการรบันํ�าตาลจํานวน 700,000 ตนั เนื�องจากปรมิาณออ้ยทั �วประเทศ  

มจีาํนวนสงูขึ�น ดงันั �นบรษิทัฯ ไดท้าํการปรบัคลงัสนิคา้หมายเลข 31-34 เพื�อเพิ�มพื�นที�ในการจดัเกบ็นํ�าตาล  
 

ก.  คลงัสินค้า 
 

โกดงัหลงัที� พื�นที�ใช้สอยต่อหลงั (ตรม.) รวมพื�นที� (ตรม.) 

1 – � 1,650 3,300 

3 825 825 

4 – 9 1,650 9,900 

10 – 12 1,650 4,950 

13 2,063 2,063 

14 4,500 4,500 

15 2,194 2,194 

16 2,082 2,082 

17 1,969 1,969 

18 1,857 1,857 

19 – 20 1,688 3,376 

21 – 22 1,575 3,150 

23 – 24 2,250 4,500 

25 – 26 1,513 3,026 

27 – 29 1,800 5,400 

30 2,800 2,800 

31  1,500 1,500 

32 2,250 2,250 

33 1,312 1,312 

34 1,188 1,188 

35 – 36 2,250 4,500 

37 1,940 1,940 

38 2,000 2,000 

39 4,000 4,000 

40 2,800 2,800 

41 1,260 1,260 

42 2,660 2,660 

44 7,713 7,713 

รวม �� หลงั พื�นที�รวม 89,015  ตารางเมตร 
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หมายเหต ุ  
1.  โกดังหลังที� 1-7 ให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่อย) เช่าที�ดินเพื�อดําเนินธุรกิจ

โครงการท่าเทยีบเรอืตูค้อนเทนเนอร ์
2.  โกดงัหลงัที�  10 – 13  (4 หลงั)  ใหบ้รษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (บรษิทัย่อย) เช่าดาํเนินธุรกจิโรงงานแป้งสาล ี
3.  โกดงัหลงัที� 14 ใหบ้รษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จํากดั (บรษิัทย่อย) เช่าตดิตั �งเครื�องจกัรเพื�อดําเนิน

ธุรกจิโรงงานผลติกระสอบพลาสตกิบรรจุภณัฑ ์
4.  โกดงัหลงัที� 17-22  (� หลงั) ใหบ้รษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั (บรษิทัย่อย) เช่าเพื�อดาํเนินธุรกจิโรงงาน 

กลั �นนํ�ามนัปาลม์และอาคารบรรจุ 
5.  โกดงัหลงัที� 37 และ 38 (� หลงั) บรษิัทฯ รื�อถอนให้บรษิัท ที เอส ขนส่งและโลจสิติกส์ จํากดั (บรษิัทย่อย)                           

เช่าที�ดนิเพื�อประกอบธุรกจิเป็นลานวางตูค้อนเทนเนอร ์
 

ข. ถังเก็บกากนํ�าตาล (โมลาส) บริษัทฯ ได้ยกเลิกการทําธุรกิจรับฝากกากนํ�าตาล  ปจัจุบันบริษัทได้ให ้      

บรษิัท ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั เช่าถงัจํานวน 4 ถงั ความจุรวม 40,000 เมตรกิตนั เพื�อเกบ็นํ�ามนัปาล์มดบิ
สญัญาเช่า 3 ปี เริ�มวนัที� 16 พฤษภาคม 2559 ถงึวนัที� 15 พฤษภาคม 2562 และบรษิทั โอพจีเีทค จํากดั เช่าถงัจํานวน 2 ถงั 
ความจุรวม 24,000 เมตรกิตนั สญัญาเช่า 3 ปี  เริ�มวนัที� 16 พฤษภาคม 2559  ถงึวนัที� 15 พฤษภาคม 2562   

 

ค. ท่าเทียบเรือ  จํานวน 3 ท่า (16A, 16B, 16C) ความยาวรวม 357 เมตร พื�นที�ใชส้อย  5,655 ตารางเมตร 

(สามารถเทยีบเรอืเดนิสมุทรขนาด 12,000 ตนั ไดพ้รอ้มกนั 2 ลาํ) สาํหรบัท่าเทยีบเรอืหมายเลข 16C ปรบัปรุงพื�นที�เพื�อให ้
บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั (บรษิทัย่อย) เช่าท่าเทยีบเรอืเพื�อดาํเนินธุรกจิโครงการท่าเทยีบเรอืตูค้อนเทนเนอร ์
 

ง.  เรือลาํเลียง  (เรอืโป๊ะ) จํานวน 3 ลํา ความจุรวม 3,700 ตนั ให้การบรกิารลําเลยีงนํ�าตาลทรายและสนิค้า

เกษตรอื�นๆ  เพื�อขนถ่ายสนิคา้จากสมุทรปราการไปขึ�นเรอืเดนิสมุทรบรเิวณท่าเทยีบเรอืนํ�าลกึที�อ่าวไทยและเกาะสชีงั  
 

ปจัจุบนัได้ขายให้กบั บรษิัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั เมื�อวนัที� 25 ตุลาคม 2561 ซึ�งเป็นบรษิัทย่อย เพื�อให ้      
มคีวามเหมาะสมกบัการดาํเนินธรุกจิ การรบัฝากสนิคา้และขนถ่ายนํ�าตาล โดยว่าจา้งบรษิทั ยเูค แวลเูอชั �น แอนด ์เอเจนซี� จาํกดั  
เป็นผู้ประเมินอสิระ ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิดงักล่าวเมื�อวนัที� 8 กนัยายน 2561 โดยมูลค่าตลาดของทรพัย์สนิเท่ากบั 
12,097,000.00 บาท 
  

จ.  พื�นที�ว่างให้เช่าวางสินค้า  พื�นที�ใชส้อย 8,504 ตารางเมตร 

 
ฉ. อาคารห้องชั �งและสะพานชั �ง 2 เครื�อง โดยมปีระสทิธภิาพในการชั �งนํ�าหนกัสงูสดุ 80 ตนั พื�นที�ใชส้อย         

474  ตารางเมตร 
 

ช. ลานจอดรถบรรทุก  พื�นที�ใชส้อย 9,000 ตารางเมตร  สามารถจอดรถบรรทุกพ่วงไดป้ระมาณ 100 คนั 
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ประเภทและปริมาณสินค้าที�ให้บริการแก่ลูกค้า   
          หน่วย  :  เมตรกิตนั 

ประเภทสินค้า ปี ���� ร้อยละ ปี ���� ร้อยละ 

นํ�าตาลทรายดบิ 234,169.670 29.69 227,621.400 38.71 

นํ�าตาลทรายขาว 445,912.650 56.54 217,264.250 36.94 

ขา้วสาล ี 48,831.990 6.19 53,375.080 9.08 

ราํขา้วสาล ี 22,694.320 2.88 - - 

นํ�ามนัปาลม์ดบิ 18,086.630 2.29 41,234.900 7.01 

กรดนํ�ามนัปาลม์ 142.890 0.02 5,463.260 0.93 

แป้ง 15,317.820 1.94 7,256.810 1.23 

ปาลม์ใส 2,621.100 0.33 - - 

ไขปาลม์ 899.080 0.11 14,708.250 2.50 

ทรายแกว้ - - 5,965.470 - 

นํ�าเมลด็ในปาลม์ - - 15,201.680 2.58 

รวม 788,676.150 100.00 588,091.100 100.00 
 

ปริมาณนํ�าตาลเขา้-ออก ปี 2561  
   ปรมิาณนํ�าตาลเขา้-ออก ปี 2561 สะสมเขา้ 680,082.32 ตนั สะสมออก 707,150.87 ตนั 

 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
บรษิทัมลีกูคา้หลกัคอืโรงงานสมาชกิซึ�งมผีูบ้รหิารเป็นผูถ้อืหุน้และเป็นกรรมการบรษิทั ส่วนลูกคา้เป้าหมาย           

คอื บรรดาโรงงานนํ�าตาลนอกกลุ่มและโรงงานนํ�าตาลอสิระซึ�งมทีําเลที�ตั �งโรงงานมคีวามเหมาะสมในการขนส่งสนิค้า          
เข้ามาใช้บรกิาร ได้แก่ กลุ่มโรงงานในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง โดยมีสถานีส่งออกที�บรกิาร          
ขนถ่ายที�ใกล้ที�สุดคือจงัหวดัสมุทรปราการซึ�งอยู่ใกล้อ่าวไทยห่างออกไปจะเป็นท่าเทียบเรือนํ�าลึกในจงัหวดัชลบุร ี      
คอืแหลมฉบงั ศรรีาชาและเกาะสชีงั 
 
 

สําหรับโรงงานนํ�าตาลที�ตั �งอยู่ในภาคกลางแถบจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี จะขนส่งสินค้ามาทางด้าน                 
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทําให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายสําหรับลูกค้า                  
ไดม้ากยิ�งขึ�น  จะทาํใหป้รมิาณสนิคา้ที�เขา้มาใชบ้รกิารไม่เฉพาะสนิคา้นํ�าตาลเท่านั �น พชืผลทางการเกษตรอื�นๆ กจ็ะไดร้บั
ผลดจีากความสะดวกในด้านการคมนาคมด้วยเช่นกนั และเพื�อรองรบัปรมิาณสนิค้าที�จะเข้ามาใช้บรกิาร บรษิัทได้
ปรบัปรุงประสทิธภิาพทั �งด้านการให้บรกิารและการขนถ่ายสนิค้าให้มีความรวดเรว็ยิ�งขึ�นทําให้เกดิความสะดวกและ                      
เกดิผลประโยชน์สงูสดุแก่ลกูคา้และเป็นการจงูใจใหนํ้าสนิคา้มาใชบ้รกิารของบรษิทัใหม้ากยิ�งขึ�น 

 

นโยบายการตั �งราคา 
เนื�องจากผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือทุกรายที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจาก                  

สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการพาณิชยนาว ีกระทรวงคมนาคม ซึ�งควบคุมการคดิอตัราค่าบรกิารประเภทต่างๆ            
ให้อยู่ในมาตรฐานเดยีวกนั เช่น ค่าเทยีบท่าเรอื  ค่าผ่านท่าสนิค้า  ค่าบรกิารเช่าเครื�องจกัรกล สาํหรบัอตัราค่าบรกิาร                
ขนถ่ายสนิค้าหลกั  ได้แก่  นํ�าตาลทรายดิบและนํ�าตาลทรายขาว คลังสินค้าต่างๆ ที�ให้บรกิารขนถ่ายนํ�าตาลต้อง
ให้บริการในอัตราเดียวกันตามข้อตกลงร่วมกนัระหว่างโรงงานนํ�าตาล  คลงัสนิค้าและผู้ส่งออกโดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดแูลของคณะกรรมการออ้ยและนํ�าตาลทราย  กระทรวงอุตสาหกรรม  ในสว่นของบรษิทักพ็ยายามรกัษาตน้ทุน
การใหบ้รกิารโดยยงัคงรกัษาคุณภาพของบรกิารใหด้ทีี�สดุและแสวงหาลู่ทางที�ปรบัปรุงดา้นการบรกิารจะเพิ�มประโยชน์
ใหแ้ก่ลกูคา้อย่างต่อเนื�อง 

ในกรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้บรษิทัจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบเพื�อร่วมกนัพจิารณา               
หาแนวทางแกไ้ขปญัหาและเป็นการป้องกนัความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�น  
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สภาวะการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

ปจัจุบนัธุรกจิคลงัสนิคา้มแีนวโน้มที�จะเตบิโตมากขึ�น เนื�องจากในส่วนของภาครฐัมนีโยบายส่งเสรมิ                
ให้ผู้ประกอบการต่างๆเร่งพฒันาปรบัปรุงธุรกิจทั �งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเพื�อการส่งออกมากขึ�น             
คาดว่าอตัราการเจรญิเตบิโตของธุรกจิในอนาคตจะขยบัตวัสงูขึ�นเป็นลําดบัทาํใหป้จัจยัสนับสนุนการส่งออกจะมมีากขึ�นทํา
ให้ความต้องการในด้านการเกบ็พกัสนิค้าและสถานีขนถ่ายสนิค้าจะเพิ�มขึ�นตามไปด้วยซึ�งปจัจุบนัเสน้ทางการขนส่ง
สนิคา้หลกัใหญ่ยงัคงเป็นการขนสง่ทางนํ�าทาํใหธุ้รกจิดา้นบรกิารขนถ่ายสนิคา้และท่าเทยีบเรอืเตบิโตตามไปดว้ย 

 

สาํหรบัแนวโน้มในการจดัหาเรอืเดนิสมุทรเขา้มารบัสนิคา้จะมขีนาดใหญ่ขึ�นเพื�อสามารถรบัสนิคา้ไดม้ากขึ�น          
ในแต่ละเที�ยวเพื�อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามแม้จํานวนเรือที�เข้ามารบัสินค้า          
ในปจัจุบนัและอนาคตกไ็ม่ใช่เรอืเดนิสมุทรขนาดใหญ่ทั �งหมดแต่ความจําเป็นในการขนส่งสนิคา้ในปรมิาณขนาดกลาง
และขนาดเลก็กย็งัมอียู่ในอตัราสงูเช่นกนั โดยในปี ���� บรษิทัฯ ไดจ้ดัซื�อเรอืลาํเลยีงจาํนวน � ลาํ ความจุรวม �,��� ตนั 
เพื�อใชใ้นการลําเลยีงสนิคา้จากโกดงัเกบ็พกัสนิคา้ของบรษิัทฯ ไปขนถ่ายขึ�นเรอืเดนิสมุทรที�เกาะสชีงั และ/หรอืบรเิวณ
อ่าวไทย ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถเพิ�มปรมิาณสนิคา้ที�มาใชบ้รกิารไดม้ากขึ�นขณะเดยีวกนัการขนสง่สนิคา้ประเภทนํ�าตาล
กม็กีารเปลี�ยนแปลงวธิกีารขนส่งสนิคา้จากเดมิโรงงานจะขนส่งสนิคา้เขา้มาพกัรอในโกดงัเกบ็สนิคา้เพื�อรอการส่งมอบ
ขึ�นเรอืใหญ่แต่ปจัจุบนัมกีารใชร้ถตูค้อนเทนเนอรเ์ขา้ไปรบัมอบสนิคา้ที�โรงงานและขนสง่ไปสง่มอบขึ�นเรอืยงัท่าเทยีบเรอื
นํ� าลึกแถบภาคตะวันออกโดยตรงเพื�อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทําให้คลังสินค้าที�ตั �งอยู่ในจังหวัด
สมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คยีง อนัได้แก่  อ่างทอง ต้องอยู่ในภาวะแข่งขนัสงูอย่างไรกต็ามบรษิัทฯ กพ็ยายามหา
สนิคา้ประเภทอื�นๆ เขา้มาใชบ้รกิารเพื�อชดเชยกบัปรมิาณนํ�าตาลที�มาใชบ้รกิารในสว่นที�ลดลงไปเช่นกนั  

ในส่วนของบรษิัทฯ ปจัจยัที�สามารถแข่งขนักบัธุรกจิที�ตั �งอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัคอื ความสะดวกในดา้น  
ทําเลที�ตั �งเนื�องจากบรษิัทฯ มคีลงัสนิคา้ตั �งอยู่ตดิแม่นํ�าเจ้าพระยาสะดวกแก่การขนถ่ายสนิคา้โดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย                
ในการเคลื�อนย้ายสนิคา้หลายทอดมกีารบํารุงรกัษาสถานที�เกบ็รกัษาสนิคา้เพื�อรกัษาคุณภาพสนิคา้ของลูกคา้ให้อยู่ใน
สภาพดตีั �งแต่เริ�มนําเขา้มาจนถงึเวลาส่งมอบตลอดจนการใชเ้ครื�องจกัรอุปกรณ์ที�มปีระสทิธภิาพสามารถทํางานไดด้ว้ย
ความรวดเรว็และทนักาํหนดเวลา 

 

คลงัสินค้าเพื�อเกบ็พกัและส่งมอบขึ�นเรอืเดินสมุทรตามภาคต่างๆ ดงันี�   

จงัหวดัสมุทรปราการ (ตั �งรมิฝ ั �งแม่นํ�าเจา้พระยา) 
1. บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
2. บรษิทั มติรผลคลงัสนิคา้ จาํกดั 
3. บรษิทั ไทยรวมทุนคลงัสนิคา้ จาํกดั 

จงัหวดัอ่างทอง (ตั �งรมิฝ ั �งแม่นํ�าเจา้พระยา) 
1) บรษิทั ร่วมกจิอ่างทองคลงัสนิคา้ จาํกดั 
2) บรษิทั อ่างทองชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั 
3) บรษิทั อ่างทองคลงัสนิคา้ จาํกดั 

 โรงงานนํ�าตาลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจะขนส่งเข้าเก็บในคลังสินค้า                
อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี ไดแ้ก่  

1. บรษิทั เคอรี�สยามซพีอรต์ จาํกดั 
2. บรษิทั อ่าวไทยคลงัสนิคา้ จาํกดั 

ในการขนถ่ายสนิคา้ขึ�นเรอืเดนิสมุทรนํ�าตาลที�เกบ็พกัอยู่ที�คลงัสนิค้าแถบจงัหวดัอ่างทองจะถูกลําเลยีงมาทาง
เรือโป๊ะเข้ามาที�สมุทรปราการเนื� องจากความลึกของร่องนํ� าไม่ เอื�ออํานวยให้เรือเดินสมุทรผ่านเข้าไปได ้                  
สว่นเรอืเดนิสมุทรที�มขีนาดใหญ่เกนิกว่า 20,000 ตนั จะเขา้เทยีบท่าเรอืนํ�าลกึรบัสนิค้าที�คลงัสนิค้าแถบจงัหวดัชลบุร ี
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ใบอนุญาตสิทธิบตัรและข้อกาํหนดต่างๆ 
�.  ใบอนุญาตให้ใช ้ท่าเท ียบเร ือ  ที� 16A, 16B กรมการขนส่งทางนํ�าและพาณิชย์นาว ี กระทรวง

คมนาคม เลขทะเบียนที� 1/2561 และ 2/2561 มีอายุ 1 ปี ตั �งแต่วนัที� 9 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 8 มกราคม 2562 
เพื�อใหเ้รอืใหญ่เทยีบท่าขนถ่ายสนิคา้  โดยจะตอ้งดาํเนินการภายใตเ้งื�อนไขดงันี�.- 

1.  หา้มทิ�งเศษสนิคา้ ขยะ ของเสยี สิ�งปฏกิูล นํ�าเสยี นํ�าปนนํ�ามนั นํ�าทอ้งเรอืและสารเคมต่ีางๆ ลงแหล่งนํ�า    
พรอ้มจดัภาชนะรองรบัขยะเป็นระยะๆ ใหเ้พยีงพอกบัการใชง้านภายในโครงการ   

2.  ต้องควบคุมการขนถ่ายสินค้ามิให้หกหล่นหรือฟุ้งกระจายและดูแลรักษาความสะอาดท่าเทียบเรือ                  
ท่อระบายนํ�าอย่างสมํ�าเสมอเพื�อป้องกนัมใิห้เกดิการอุดตนัหรอืหมกัหมมของเศษสนิค้าขยะมูลฝอยควรติดป้ายเตือน                
หา้มทิ�งขยะใหพ้นกังานเหน็อย่างชดัเจน 

3.  กาํชบัใหค้นงานระมดัระวงัการเกบ็กวาดอย่าลกัลอบกวาดหรอืทิ�งเศษสนิคา้ ขยะ  ลงสูแ่ม่นํ�า 
4.  ตอ้งทาํความสะอาดบ่อดกัไขมนัและบ่อบาํบดันํ�าเสยีอย่างสมํ�าเสมออย่างน้อยเดอืนละ 2 ครั �ง 
5.  ต้องตรวจสอบคณุภาพนํ�าทิ�งที�ปล่อยออกจากโครงการทุกจุดโดยตรวจวดั Ph, BOD, Suspended Solid  

และ Grease Oil  และแอมโมเนีย–ไนโตรเจน (Nh-N) เป็นประจําทุก 3 เดอืนและรายงานผลให้กรมการขนส่งทางนํ�า  
กระทรวงคมนาคมทราบ 

6.  ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ�งแวดล้อมอื�นๆที�เสนอไว้ในรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

7.  ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

2.  ใบอนุญาตประกอบกจิการท่าเรอืเดนิทะเล  กรมการขนส่งทางนํ�าและพาณิชยน์าว ีกระทรวงคมนาคม               
เลขทะเบยีนที� 43/2561 มีอายุ 5 ปี  ตั �งแต่วนัที� 18 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที� 17 ตุลาคม 2563 สําหรบัประกอบกจิการ
ท่าเรอืเดนิทะเลโดยมทีี�พกัสนิค้าสิ�งติดตั �งและเครื�องมอื เครื�องอุปกรณ์ ทั �งนี�ต้องดําเนินการโดยมกีารป้องกนัมใิห้เกดิ                      
มลพิษต่อสิ�งแวดล้อมตลอดจนมีการจัดทํารายงานประจําเดือนแสดงสถิติเกี�ยวกับเรือที�ใช้บริการท่าเทียบเรือ                            
ประเภทและปริมาณสนิค้าที�ผ่านท่า รายงานประจําปีแสดงสภาพปจัจุบนัของท่าเรอืเกี�ยวกับที�พักสนิค้า สิ�งติดตั �ง                   
เครื�องอุปกรณ์และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

 

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  เล่มที� 13                   
เลขทะเบยีนที� 33/2559 มอีายุ 1 ปี  ตั �งแต่วนัที� 12 กรกฎาคม 2561 ถงึวนัที� 11 กรกฎาคม 2562 คลงัสนิค้ามพีื�นที�เกนิ
กว่า 1,000 ตารางเมตร 
 4. หนังสอืรบัรองการปฏบิตัขิองท่าเรอืเพื�อรกัษาความปลอดภยั เลขที� 26/2560 จากกรมเจา้ท่า ตั �งแต่วนัที� 
19 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที� 18 ธนัวาคม 2565 เพื�อดาํเนินการรกัษาความปลอดภยัของเรอืระหว่างประเทศ 

 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 
  -ไม่ม ี– 
  

งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
  -ไม่ม ี– 

 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทัย่อย 
บริษทั ที เอส คลงัสินค้า จาํกดั  (TSW)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105530047784   
ลกัษณะธุรกจิ : คลงัสนิคา้และรบัฝากสนิคา้ 
จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทในปี 2530 มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เรียกชําระแล้วหุ้นละ 25.- บาท เป็นเงิน 12.50 ล้านบาท บริษัท ไทยชูการ ์              
เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 64.13  ของทุนจดทะเบยีน 

 



             บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              รายงานประจาํปี 2561 

23 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

 

บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั  ประกอบกจิการคลงัสนิคา้และตามที�พระราชบญัญตั ิคลงัสนิคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ 
พ.ศ. 2558 ไดม้ผีลบงัคบัใชน้ับตั �งแต่วนัที� 25 ธนัวาคม 2558 ส่งผลให้ผูป้ระกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และหอ้งเยน็ 
ตามพรบ. ดงักล่าวมไิดก้ําหนดเงื�อนไขไวว้่ากรรมการของผูป้ระกอบกจิการคลงัสนิคา้ตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ�งในหา้
ของจาํนวนหุน้ที�จดทะเบยีน ตามประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รื�องการกาํหนดเงื�อนไขควบคุมกจิการคลงัสนิคา้ พ.ศ. 2535 แลว้  

บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั ดําเนินธุรกจิคลงัสนิคา้มอีาคารคลงัสนิคา้แบบเทกอง 1 หลงั พื�นที� 8,767.50 ตารางเมตร 
สามารถรบัฝากนํ�าตาลได ้65,000 ตนั และในปี 2558 ไดส้รา้งโกดงัสนิคา้จํานวน 2 หลงั ไดแ้ก่ โกดงัเกบ็สนิคา้หมายเลข 43 
พื�นที� 2,613 ตารางเมตร และโกดงัเกบ็สนิคา้หมายเลข 45 พื�นที� 6,773 ตารางเมตร เพื�อรบัฝากนํ�าตาลทรายขาวชนิด
บรรจุกระสอบๆ ละ 50 กโิลกรมั  และเช่าคลงัสนิคา้จากบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) โดยมรีายการระหว่างกนั 
ไดแ้ก่  ค่าเช่าคลงัสนิคา้ ค่าเช่าที�ดนิ ค่าขนถ่ายและค่าบรกิารซึ�งคดิอตัราในราคายุตธิรรมและเท่ากบัที�คดิกบัลกูคา้ทั �วไป   

บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั  ดาํเนินกจิการคลงัสนิคา้ โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี�.- 
1.  รบัฝากสนิคา้โดยไดร้บัเงนิค่าตอบแทนหรอืประโยชน์อื�นใด 
�.  ให้ผู้ฝากกู้ยมืเงนิโดยเอาสนิค้าที�ฝากไว้นั �นจํานําไว้เป็นประกนัโดยได้รบัดอกเบี�ยหรอืประโยชน์อื�นใด               

เป็นค่าตอบแทน 
3.  ใหบ้รกิารดา้นความเยน็เพื�อเกบ็รกัษาสนิคา้โดยไดร้บัค่าตอบแทนหรอืประโยชน์อื�นใด 
4.  ใหบ้รกิารดา้นรบัอบพชืเพื�อลดความชื�น กะเทาะ คดั ผสม หรอืดว้ยกรรมวธิอีย่างอื�นเพื�อประโยชน์ของผู้

ฝากโดยไดร้บัค่าตอบแทนหรอืประโยชน์อื�นใด 
5.  ซื�อ ขาย แลกเปลี�ยน เช่า ใหเ้ช่า เช่าซื�อ กูย้มื จาํนอง จาํนํา เพื�อประโยชน์ในการประกอบกจิการคลงัสนิคา้ 
6.  กระทาํการใดๆ ตามแบบพธิกีารเกี�ยวกบัศุลกากร การนําเขา้ การสง่ออก การขนสง่สนิคา้และอาจจดัใหม้ี

การประกนัภยั  ซึ�งสนิคา้ที�พงึกระทาํตามสญัญาเกบ็ของในคลงัสนิคา้ 
7.  นําเงนิที�ได้รบัไปซื�อหลกัทรพัยข์องรฐับาลไทย  องคก์ารของรฐับาล หรอืรฐัวสิาหกจิที�รฐับาลคํ�าประกนั            

ไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิหา้ของทุนที�ชาํระแลว้และทุนสาํรองของบรษิทัและนําเงนิไปลงทุนถอืหุน้ในบรษิทัอื�นโดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของบรษิทัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสบิหา้ของทนุที�ชาํระแลว้และทุนสาํรองของบรษิทัแต่รวมกนั
แลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสามสบิของทุนที�ชาํระแลว้และทุนสาํรองของบรษิทั 

 

มีใบอนุญาตต่างๆ ดงันี� .- 
1.  ใบอนุญาตประกอบกจิการคลงัสนิคา้ ออกโดยกองส่งเสรมิและบรหิารระบบตลาด อธบิดกีรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย ์เลขที� 02-0101-030-25092560 มอีายุ 3 ปี ตั �งแต่วนัที� 25 กนัยายน 2560 ถงึวนัที� 24 กนัยายน 2563   
ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้งดาํเนินการภายใตพ้ระราชบญัญตั ิคลงัสนิคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558  ดงันี� 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบสนิคา้ทั �งหมดที�เกบ็ไวใ้นคลงัสนิคา้อย่างน้อยปีละสองครั �งในเดอืนมถุินายนและเดอืนธนัวาคม 
- จดัทาํรายงานประจาํปีแสดงฐานะการเงนิและกจิการของบรษิทัและสง่ต่ออธบิดกีรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชย ์
- จดัให้มีบญัชีแสดงการรบั-จ่ายสนิค้า บญัชีคุมสนิค้า ณ ที�ทําการและพร้อมที�จะให้พนักงานเจ้าหน้าที�

ตรวจสอบไดทุ้กเวลา 
2.  ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบยีนที�           

3-2(5)-3/36 สป มีอายุ 5 ปี ตั �งแต่วันที� 1 มกราคม 2561 ถึงวันที� 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจการเก็บรักษา          
และขนถ่ายนํ�าตาลทรายดว้ยเครื�องจกัรและระบบสายพานลาํเลยีงสนิคา้เพื�อสง่ออก 

3.  ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบยีนที�             
3-2(5)-4/36 สป  มีอายุ 5 ปี ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจการเก็บรกัษาและ         
ขนถ่ายนํ�าตาลทรายดว้ยเครื�องจกัรและระบบสายพานลาํเลยีงสนิคา้เพื�อสง่ออก 

�.  ใบอนุญาตประกอบกิจการที� เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จากเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย เล่มที�  13                 
เลขที� 34/2559 มอีายุ 1 ปี ตั �งแต่วนัที� 24 สงิหาคม 2561 ถงึวนัที� 23 สงิหาคม 2562 คลงัสนิคา้มพีื�นที�เกนิกว่า 1,000 ตารางเมตร 
 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 
- ไม่ม ี– 



             บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              รายงานประจาํปี 2561 

24 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)  (TMILL)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105520001455  
ลกัษณะธุรกจิ : โรงงานแป้งสาล ี
จดทะเบียนจดัตั �งบรษิัทเมื�อปี 2520 เดิมชื�อบรษิัท ไทยชูการ์คลงัสนิค้า จํากดั มีทุนจดทะเบียนครั �งแรก 

จาํนวน 10 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.- บาท มคีลงัสนิคา้แบบเทกอง
ให้เช่าพื�นที� 4,560 ตารางเมตร สามารถบรรจุสินค้าได้ 40,000 ตัน และได้ขายอาคารคลังสินค้าดังกล่าวให้แก ่      
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ในเดอืนพฤษภาคม 2553 

ในปี 2548 เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 2,000,000 หุ้น      
มลูค่าหุน้ละ 100.- บาท เพื�อก่อสรา้งโรงงานผลติแป้งสาลแีละเปลี�ยนชื�อเป็นบรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั และในเดอืน
สงิหาคม 2550 บรษิัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จํานวน 4,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เพื�อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจแป้งสาลี และในเดือน
กุมภาพนัธ์  2553  จดทะเบยีนลดทุนลงเหลอื 200 ลา้นบาท  เพื�อดําเนินการยื�นคําขอจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ  
โดยมบีรษิัท ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน)ถือหุน้รอ้ยละ 98.82 ต่อมาในเดอืนมถุินายน 2553 ได้แปรสภาพเป็นบรษิัท
มหาชนจาํกดั โดยใชช้ื�อว่า “บรษิทั ท ี เอส  ฟลาวมลิล ์ จาํกดั (มหาชน) (TMILL) และเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุน้จากเดมิหุน้ละ 
100 บาท (หนึ�งร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาท) และเพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 85 ล้านบาทจากทุน     
จดทะเบียนเดิมจาํนวน 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 285 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 
85 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเพื�อรองรบัการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่นักลงทุนทั �วไปเพื�อเข้าจดทะเบียนใน     
ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ ��.�� 

ตั �งแต่ปี 2558 บรษิทั ท ี เอส  ฟลาวมลิล ์ จํากดั (มหาชน) ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนอกี 114 ลา้นหุน้ มูลค่าที�
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ตามมตทิี�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ เมื�อวนัที� 27 สงิหาคม 2558 เพื�อจําหน่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ 57 ลา้นหุ้น 
และรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิTMILL-W1(รายละเอยีดสามารถดไูดใ้นเวป็ไซต ์www.tmill.co.th) 

ปจัจุบนับรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 247,508,840 หุน้ คดิป็นรอ้ยละ 68.86 
 

ตั �งแต่เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2550 จนถึงปจัจุบนั  บรษิัท ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จํากดั (มหาชน) ผลติและจําหน่าย           
แป้งสาลโีดยสั �งเมล็ดข้าวสาลซีึ�งเป็นวตัถุดิบมาจากต่างประเทศทั �งหมดเพื�อนํามาโม่เป็นแป้งสาลมีีทั �งแบบโปรตีนสูง     
และแบบโปรตนีตํ�า โดยแป้งสาลแีต่ละชนิดที�ผลติได้จะนําไปใช้เป็นวตัถุดบิผลติสนิค้าที�แตกต่างกนั หากเป็นแป้งสาลี
โปรตีนสูงจะเหมาะสําหรบัผลิตบะหมี�กึ�งสําเร็จรูป บะหมี�สด ขนมปงั และอาหารสตัว์ ในขณะที�แป้งสาลีโปรตีนตํ�า         
จะเหมาะกบัการผลติบสิกติ เคก้ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรอืแป้งอเนกประสงค ์ 

 

ชนิดของผลิตภณัฑที์�จาํหน่าย 
1.  แป้งบะหมี�สด สาํหรบัทําเสน้บะหมี�แบบจนี มปีรมิาณโปรตนีรอ้ยละ 11-13 และแป้งทาํเสน้บะหมี�แบบญี�ปุ่น 

มปีรมิาณโปรตนีรอ้ยละ 10-11 โดยคุณสมบตัขิองแป้งสาลจีะทาํใหบ้ะหมี�มคีวามเหนียว ยดืหยุ่นดมีคีวามอ่อนนุ่มและสสีวย 
2.  แป้งขนมปงั มปีรมิาณโปรตนีสงูอยู่ที�รอ้ยละ 13-14 และมปีรมิาณกลูเตน็สงู ซึ�งกลูเตน็เป็นโปรตนีที�สกดั

จากแป้งสาล ีโดยคุณสมบตัจิะมคีวามเหนียว และยดืหยุ่นด ีดดูซมึนํ�าไดม้าก ทนทานต่อการนวดและการหมกัทาํใหข้นมปงั                  
มคีุณภาพดไีดร้ปูทราง มขีนาดใหญ่ เนื�อละเอยีดเหนียวนุ่ม 

3.  แป้งบะหมี�กึ�งสาํเรจ็รูป มปีรมิาณโปรตีนสงูอยู่ที�รอ้ยละ 10-12 โดยคุณสมบตัิของแป้งสาลจีะทําให้บะหมี�          
มคีวามเหนียว นุ่ม สเีหลอืง น่ารบัประทาน 

4.  แป้งบิสกติ มปีรมิาณโปรตีนค่อนขา้งตํ�าถึงปานกลางอยู่ที�รอ้ยละ 9-10 โดยแป้งดงักล่าวมคีวามเหนียว  
และดดูซมึนํ�าที�พอเหมาะสาํหรบัทาํบสิกติ ขนมปงักรอบ ขนมไข ่วอฟเฟิล แพนเคก้ โดนทัเคก้ ขนมสาลี�และขนมทอดต่างๆ 

5.  แป้งอเนกประสงค ์มปีรมิาณโปรตนีปานกลางประมาณรอ้ยละ 10-11 มคีวามเหนียว ยดืหยุ่น และดูดซมึ
นํ�าพอเหมาะ ใชท้ําขนมไดห้ลากหลายชนิด เช่น บะหมี� ปาท่องโก๋  โดนัท โรตี เค้ก คุกกี� ขนมเปี�ยะ ขนมไข ่ขนมสาลี�   
แพนเคก้ วอฟเฟิล  ซาลาเปาและขนมทอดต่าง ๆ  

6.  แป้งอาหารสตัว ์ เช่น  อาหารกุง้  อาหารปลา  อาหารสนุขั เป็นตน้ ซึ�งมปีรมิาณโปรตนีในสดัสว่นรอ้ยละ 13 
7.  อื�นๆ เช่น แป้งสาลีสําหรบัทําซาลาเปา ซึ�งมีปริมาณโปรตีนตํ� าอยู่ที�ร้อยละ 7-9 แป้งสาลีสําหรับทํา

ปาท่องโก๋ มปีรมิาณโปรตนีอยู่ที�รอ้ยละ 7-9  แป้งขนมปงัโฮลวที มปีรมิาณโฮลวทีสงูถงึรอ้ยละ 50 อุดมไปดว้ยใยอาหาร 
วติามนิ  แร่ธาตุ 
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บรษิทัแบ่งการจดัจาํหน่ายออกเป็น 3 ช่องทาง คอื   
1)  จดัจาํหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
2)  จดัจาํหน่ายใหก้บัผูข้ายสง่หรอืยี�ป ั �วรายใหญ่  
3)  จดัจาํหน่ายใหก้บัผูใ้ชแ้ป้งสาลขีนาดย่อม 

 

มีใบอนุญาตต่างๆ ดงันี� .- 

1. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เลขทะเบยีนที�             
3-9(2)-4/50 สป มอีายุ 5 ปี  ตั �งแต่วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบกจิการโรงงานแปรรปูขา้วสาล ี

2. ใบอนุญาตนําหรอืสั �งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร  จากสํานักงานสาธารณสุข จงัหวดัสมุทรปราการ   
เลขทะเบยีนที� 11-4-01150 มีอายุ 3 ปี ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 เพื�อรบัรองว่าเป็นผู้
ไดร้บัอนุญาตใหนํ้าเขา้ซึ�งอาหารเพื�อจาํหน่ายตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 

 

3. ใบอนุญาตผลติอาหาร  จากสํานักงานสาธารณสุข จงัหวดัสมุทรปราการ  เลขทะเบียนที� 11-2-00151                    
มอีายุ 3 ปี ตั �งแต่วนัที� 15 พฤศจกิายน 2559 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เพื�อรบัรองว่าเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหผ้ลติอาหาร 
เพื�อจาํหน่าย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2552   

 
 

4. ใบอนุญาตมซีึ�งยุทธภณัฑ ์จากกรมยุทธภณัฑ์ กระทรวงกลาโหม เลขทะเบยีนที� 610507743 ใบอนุญาต
ฉบบันี�ให้ใช้ได้ถึงวนัที� 19 กรกฎาคม 2562 เพื�อรบัรองว่าเป็นผู้ได้รบัอนุญาตใหม้คีลอรนีเหลวอนัเป็นยุทธภณัฑ์ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑ ์พ.ศ. 2530 

5. หนังสอืสําคญัให้ใช้เครื�องหมายรบัรองฮาลาล (HALAL) จากสํานักงานประธานกรรมการกลางอสิลาม       
แห่งประเทศไทย เลขทะเบยีนที� กอท.ฮล. B131/2551 มอีายุ 1 ปี ตั �งแต่วนัที� 5 มถุินายน 2561 ถงึวนัที� 4 มถุินายน 2562  
เพื�อรบัรองว่าสนิค้าของ บรษิัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) ได้ดําเนินการผลติตามกรรมวธิอีย่างถูกต้องตาม
หลกัการศาสนาอสิลาม   

6. หนังสอืรบัรอง GMP และ HACCP เลขที� TH08/1704 และ TH08/1703 ตามลําดบัจากบรษิัท เอสจเีอส 
(ประเทศไทย) จํากดั เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั �งแต่วนัที� 24 มถุินายน 2560 ถึงวนัที� 24 มถุินายน 2563 และต้องทําการตรวจตดิตาม
คุณภาพทุกๆ 6 เดอืน เพื�อรบัรองว่าบรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ผลติแป้งสาลภีายใตม้าตรฐานดงักล่าว  

7. หนังสือรับรอง ISO 22000:2005 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เลขที�  GB08/75218        
เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั �งแต่วนัที� 24 มถุินายน 2560 ถงึวนัที� 24 มถุินายน 2563 และตอ้งทาํการตรวจตดิตามคุณภาพทุกๆ    
6 เดอืน เพื�อรบัรองว่า บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) มรีะบบการจดัการความปลอดภยัดา้นอาหาร 

8. ใบอนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เลขทะเบียน                     
เล่มที� 11 เลขที� 19/59 มอีายุ 1 ปี ตั �งแต่วนัที� 28 มถุินายน 2561 ถงึวนัที� 27 มถุินายน 2562 เพื�อรบัรองว่าการประกอบ
กจิการตอ้งไม่ก่อใหเ้หตุเดอืดรอ้นราํคาญ 

9. ใบอนุญาตประกอบการขนสง่สว่นบุคคลดว้ยรถที�ใชใ้นการขนสง่สนิคา้หรอืสิ�งของ จากกรมการขนสง่ทางบก  
เลขทะเบยีนที� สป.บ.114/2555 มอีายุ 5 ปี ตั �งแต่วนัที� 16 มนีาคม 2560 ถงึวนัที� 15 มนีาคม 2565 เพื�อประกอบการขนสง่ 
(รถเบาท)์ ของบรษิทั 

10. หนังสือรับรอง Thailand Halal Standard : THS24000  จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและตรวจสอบ
ผลติภณัฑฮ์าลาลแห่งประเทศไทย เพื�อรับรองว่าบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ดาํเนินการตาม
วิธีอย่างถูกต้องตามหลกัการศาสนาอสิลาม     

 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 - ไม่ม ี- 
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บริษทั ที เอส อตุสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั (TSO)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105526040126  
ลกัษณะธุรกจิ : โรงกลั �นนํ�ามนัปาลม์  
จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทเมื�อปี 2526 เดิมชื�อบริษัท ชูการ์ไซโลคลังสินค้า จํากัด และเปลี�ยนชื�อเป็น        

บรษิทั ท ีเอส จ ีพรอพเพอรต์ี� จํากดั เมื�อเดอืนกุมภาพนัธ ์2550 มทีุนจดทะเบยีน 30 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จํานวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เรยีกชําระเต็มมูลค่า บรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น    
ร้อยละ 62.07 ของทุนจดทะเบียนดําเนินธุรกจิให ้เช ่าและพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยมทีรพัย ์สนิเป็นคลงัสนิคา้        
แบบเทกองให้เช่าพื�นที� 2,880 ตารางเมตร 

สามารถบรรจุสนิคา้เทกองได ้30,000 ตนั และในปี 2552 ได้เพิ�มทุนจดทะเบยีนอกีจํานวน 170 ลา้นบาทเป็นทุน
จดทะเบียนรวม ��� ล้านบาท  และเปลี�ยนชื�อเป็นบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามัน จํากัด โดยมี บริษัท ไทยชูการ ์       
เทอรม์เินิ�ล จาํกดั  (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 94.31 เพื�อดําเนินธุรกจิโรงงานกลั �นนํ�ามนัปาลม์เพื�อบรโิภคโดยคาดว่าจะเริ�ม
ดาํเนินการในประมาณต้นไตรมาสที� 2 ของปี 2552 และในเดอืนพฤษภาคม ���� จดทะเบยีนเพิ�มทุนอกี 400 ลา้นบาท  
ทาํใหจ้ดทะเบยีนในปจัจุบนัเป็น 600 ลา้นบาท  โดยมบีรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 97.48   

บรษิทั ท ีเอส  อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั เริ�มผลติและจดัจําหน่ายนํ�ามนัปาลม์ชนิดต่าง  ๆภายใต้เครื�องหมายการคา้ 
“ราชา”  ตั �งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาโดยวัตถุดิบหลักที�ใช้ในการผลิตจะเป็นนํ� ามันปาล์มดิบ
ภายในประเทศทั �งหมดจากทางภาคใต้และภาคตะวนัออกของประเทศไทย  ทั �งนี�การนําเขา้จะกระทําไดใ้นกรณีวตัถุดบิ
ภายในประเทศขาดแคลนเท่านั �นและต้องนําเข้าผ่านทางองค์การคลงัสนิค้าโดยมสีมาคมโรงกลั �นนํ�ามนัปาล์มเป็นผู้
จดัสรรโควตาใหส้มาชกิตามสดัสว่นของปรมิาณรบัซื�อผลผลติในประเทศ 
 

กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑที์�ได ้

กระบวนการผลติ วตัถุดบิที�ใช ้ ขนาดกาํลงั
ผลติ 

ผลติภณัฑท์ี�ได ้

การฟอกสแีละกลั �น นํ�ามนัปาลม์ดบิ 
(Crude Palm Oil : CPO) 

400 ตนั/วนั นํ�ามนัปาลม์ขน้ (RBD Palm Oil : RPO) 
และมกีรดไขปาลม์ (PFAD) เป็นผลพลอยได ้

การแยกไข นํ�ามนัปาลม์ขน้ 
(RBD Palm Oil : RPO) 

300 ตนั/วนั นํ�ามนัปาลม์โอเลอนิผ่านกรรมวธิ ี 
(Refined Palm Olein : RO) 
และมไีขปาลม์สเตยีรนิ (Stearin : RS)  
เป็นผลพลอยได ้
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Facilities :  (1) Palm Oil Refinery Facilities  (Supplier : Desmet Ballestra) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facilities :  (2) Packaging (Supplier : ASB  ) 
 

 
 
 
 
 

Capacity

ผลติขวด (24x29)

ขวด 1,500,000     ขวดต่อเดอืน

ฝา 2,900,000     ฝาต่อเดอืน

บรรจุนํ�ามันพืช (8x26)

แบบขวด 104,000        หบีต่อเดอืน

แบบถุง 52,000          หบีต่อเดอืน

แบบปิ� บ 78,000          ปิ� บต่อเดอืน

(13.75L หรอื 18.0 L)

แบบถัง 190 kg 5,200           ถังต่อเดอืน
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Facilities :  (2) Packaging (Supplier : เดลแม็กซ์  AP Pack) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilities :  (3) Logistic Service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Facilities :  (3) Logistic Service 

- Chao Phraya River Port (16 A & 16 B) 

- Tank Farm (25 Tanks  : Total Capacity 40,040 Tons) 

 CPO Tank : 22,000 – 29,000 Tons  (6 tanks) 

 RPO Tank : 7,000 Tons  (3 tanks) 

 RO Tank : 3,540 Tons (16 tanks) with Nitrogen 

 RS Tank : 7,000 Tons 

 PFAD Tank : 500 Tons 

- Pipe Line / Loading Facility & Double Weight 

- CCTV 

Capacity

ผลติขวด (24x29)

ขวด 1,500,000     ขวดต่อเดอืน

ฝา 2,900,000     ฝาต่อเดอืน

บรรจุนํ�ามันพืช (8x26)

แบบขวด 104,000        หบีต่อเดอืน

แบบถุง 52,000          หบีต่อเดอืน

แบบปิ� บ 78,000          ปิ� บต่อเดอืน

(13.75L หรอื 18.0 L)

แบบถัง 190 kg 5,200           ถังต่อเดอืน
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
�.   กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) เช่น โรงงานผลติอาหาร  อาหารสตัว ์ สบู ่ นํ�ามนัเครื�องและเคมภีณัฑต่์าง  ๆ เป็นตน้ 
�.  กลุ่มหา้งสรรพสนิคา้ (Modern Trade) เช่น  หา้งบิ�กซ ี หา้งแมค็โคร   เป็นตน้ 
�.  กลุ่มรา้นคา้สง่ (Wholesale) เช่น   ยี�ป ั �ว  ซาป ั �ว  เป็นตน้ 
�.  กลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง (End User) เช่น รา้นอาหาร  เบเกอรี�และโรงแรม  เป็นตน้ 

 

รปูแบบบรรจภุณัฑที์�จดัจาํหน่าย 
1. ขวด ขนาด 1 ลติร บรรจุใสห่บี  (หบีละ 12 ขวด) 
2.  ถุง ขนาด 1 ลติร บรรจุใสห่บี (หบีละ 12 ถุง) 
3. ปี�บ ขนาด 18 ลติร  และขนาด 13.75 ลติร 
4. ถุงในกล่อง(Bag in Box) ขนาด 18 ลติร และขนาด 13.75 ลติร 
5. ถงัพลาสตกิ (Drum) 200 ลติร  
6. รถแทงคเ์ดี�ยว ขนาด 12-13 ตนั  และรถแทงคพ์่วง  ขนาด 26-30 ตนั 

  
มาตรฐานต่างๆ ที�ได้รบัการรบัรอง 
1. เครื�องหมายรบัรองระบบ ISO 22000 : 2005  เลขที� GB10/81733 
2. เครื�องหมายรบัรองระบบ GMP เลขที� TH10/5399 
3. เครื�องหมายรบัรองระบบ HACCP เลขที� 10/5340 
4. เครื�องหมายรบัรองฮาลาล เลขที� กอท.ฮล. B536/2553 (มาตรฐานอาหารมุสลมิ) 
5. เครื�องหมายรบัรองโคเชอร ์(มาตรฐานอาหารยวิ) 
 

มีใบอนุญาตต่างๆ ดงันี� .- 

1. ใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที� 3 จากกรมธุรกจิพลงังาน  สาํนักงานพลงังานจงัหวดัสมุทรปราการ  
ทะเบียนเลขที� สป�������  มีอายุ 1 ปี  ตั �งแต่วนัที� �� มกราคม ���� ถึงวนัที� �1 ธนัวาคม ����  เพื�อดําเนินการเป็น
สถานที�เกบ็รกัษานํ�ามนัเชื�อเพลงิ (นํ�ามนัเตา A)  

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที�ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ�งของ เลขทะเบียนที� สป.บ.
139/2558 มอีายุ 5 ปี ตั �งแต่วนัที� 26 มนีาคม 2558 ถงึวนัที� 28 มนีาคม 2563 เพื�อดาํเนินการใชร้ถบรรทุกในการขนสง่สนิคา้ 

3. ใบอนุญาตผลติอาหาร เลขที� 11-2-03561 จากสารธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ ตั �งแต่ 21 กนัยายน 2561 
ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เพื�อดาํเนินการผลติอาหารเพื�อจําหน่ายตามมาตรา 14 พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522     และเป็น
สถานที�เกบ็อาหารระบุไวใ้นใบอนุญาต 

4. ใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ลําดบัที� 572/2557 จากสาํนกังานเทศบาลเมอืงปู่เจา้
สมงิพราย ตั �งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2561 ถงึวนัที� 1 พฤษภาคม 2562 เพื�อดาํเนินการประกอบการประเภท สกดันํ�ามนัจากพชื 

5. ใบอนุญาตขนย้ายดินฟอกสี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตังแต่วันที�  22 สิงหาคม 2561 ถึง             
วนัที� 21 สงิหาคม 2562 เพื�อใหนํ้าสิ�งปฏกิลูหรอืวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงาน จาํนวน 2,700 ตนั/ ปี  

6.ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วนรถที�ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือวิ�งของ สป.บ.���/2553         
จากกรมการขนสง่ทางบก ตั �งแต่วนัที� 28 มนีาคม 2558 ถงึวนัที� 28 มนีาคม 2563 เพื�อประกอบการขนสง่สว่นบุคคล 

7. Kosher Certifiate (TSO) จาก Thai Kashrut Service Ltd. ตั �งแต่วนัที� 31 สงิหาคม 2561 ถงึวนัที� 31 สงิหาคม 2562 
เพื�อรบัรองมาตรฐานอาหารยวิ (Kosher Dietary Law) 

8. ISO 22000:2005 เลขที� FSMS 701911 จาก BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตั �งแต่วันที� 10 ธนัวาคม 2561   
ถงึวนัที� 18 มถุินายน 2564 เพื�อรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety Management System) 

9. GMP (Good Manufaturing Practice) เล ข ที�  CDX 701914 จ าก  BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตั � ง แ ต่        
วนัที� 10 ธนัวาคม ���� ถงึวนัที� 18 มถุินายน 2564 เพื�อรบัรองหลกัเกณฑ ์วธิกีารที�ดสีาํหรบัการผลติ 
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10. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) CDX 701914 BSI (Thailand) 
Co.,Ltd. ตั �งแต่วนัที� 10 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที� 18 มถุินายน 2564 เพื�อรบัรองระบบวเิคราะห์อนัตราย และจุดวกิฤต ิ   
ที�ตอ้งควบคุม 

11. หนังสอืรบัรองฮาลาล เลขที� 332/2561 “ตราราชา” จากฝ่ายกจิการฮาลาลคณะกรรมการประจําจงัหวดั
สมุทรปราการ ตั �งแต่วนัที� 26 กนัยายน 2561 ถึงวนัที� 25 กนัยายน 2562 เพื�อรบัรองว่าการผลติ 5 รายการไดท้ําการ
ผลติเพื�อจาํหน่ายแก่ผูบ้รโิภค ครบถว้นตามเงื�อนไขการรบัรอง ฮาลาล 

12. หนงัสอืรบัรองฮาลาล เลขทะเบยีนที� กอท.ฮล.I390/2561 จากสาํนักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่ง
ประเทศไทย ตั �งแต่วนัที� 26 กนัยายน 2561 ถงึวนัที� 25 กนัยายน 2562 เพื�อดาํเนินการใชเ้ครื�องหมายรบัรองฮาลาล 

13. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื�องหมายการค้า จากกรมทรพัย์สินทางปญัญา ตั �งแต่วันที�         
17 มนีาคม 2553 ถงึวนัที� 25 กนัยายน 2563 เพื�อเป็นไปตามพระราชบญัญตัเิครื�องหมายการคา้ พ.ศ.2534 

14. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื�องหมาย “ราชา” จากกรมทรพัย์สินทางปญัญา ตั �งแต่วนัที�        
17 มนีาคม 2553 ถงึวนัที� 25 กนัยายน 2563 เพื�อแสดงว่าเครื�องหมายการคา้นี�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ สาํหรบัสนิคา้นํ�ามนัพชื 

15. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื�องหมาย “รูบี�”  จากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ตั �งแต่วันที�           
9 กุมภาพนัธ ์2553 ถงึวนัที� 8 กุมภาพนัธ ์2563 เพื�อแสดงว่าเครื�องหมายการคา้นี�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ สาํหรบัสนิคา้นํ�ามนัพชื 

16. หนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื�องหมาย “อร่าม”  จากกรมทรพัย์สนิทางปญัญา ตั �งแต่วนัที�        
9 กุมภาพนัธ ์2553 ถงึวนัที� 8 กุมภาพนัธ ์2563 เพื�อแสดงว่าเครื�องหมายการคา้นี�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ สาํหรบัสนิคา้นํ�ามนัพชื 

17. หนังสอืสําคญัแสดงการจดทะเบียนเครื�องหมาย “รูบีลีน”  จากกรมทรพัย์สนิทางปญัญา ตั �งแต่วนัที�        
9 กุมภาพนัธ ์2553 ถงึวนัที� 8 กุมภาพนัธ ์2563 เพื�อแสดงว่าเครื�องหมายการคา้นี�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ สาํหรบัสนิคา้นํ�ามนัพชื 
 

หมายเหตุ   เนื�องจากในช่วงปลายปี 2555 ต่อเนื�องถึงต้นปี 2556 บรษิัทฯ ได้รบัผลกระทบจากราคาต้นทุน

วตัถุดบิไดแ้ก่นํ�ามนัปาลม์ดบิมรีาคาลดลงอย่างต่อเนื�อง สาเหตุมาจากผลผลติปาลม์ทั �วประเทศมมีากเป็นประวตักิารณ์
ทาํใหบ้รษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั (บรษิทัย่อย) ประสบกบัภาวะขาดทุน  เนื�องจากราคาต้นทุนนํ�ามนัปาลม์
ดบิในสต๊อกมรีาคาสงูกว่าราคาตลาดมาก คณะกรรมการจงึอนุมตัใิหบ้รษิทั โอพจีเีทค จาํกดั ทาํสญัญาเช่าโรงงานพรอ้ม
เครื�องจกัรอุปกรณ์ทั �งหมดที�เกี�ยวกบัธุรกจิโรงงานกลั �นนํ�ามนัปาลม์เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั �งแต่เดอืนพฤษภาคม 2556 ถงึเดอืน
พฤษภาคม 2559   

 
ในปี 2559 บริษัท โอพีจีเทค จํากัด  ผู้เช่าโรงกลั �นนํ�ามันปาล์ม ของบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามัน จํากัด  

(บริษัทย่อย) ได้ต่อสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั �งแต่วันที� 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที� 15 พฤษภาคม 2562        
และผูเ้ช่าไดข้อเช่าโกดงัสนิคา้หมายเลข 27 และถงันํ�ามนัปาลม์หมายเลข 5 และ 6 ซึ�งเป็นทรพัยส์นิของบรษิทั โดยผูเ้ช่า
ตอ้งการขยายธุรกจิเพิ�มเตมิ ซึ�งมรีะยะเวลาเช่าเท่ากบัการเช่าโรงกลั �นนํ�ามนัปาลม์ 

 
และในเดอืนตุลาคม 2559 อนุมตัิงบประมาณการโครงการติดตั �งโซล่ารร์ูฟจํานวน 200 กโิลวตัต์  บนหลงัคา                

โกดงัสนิค้าหมายเลข 17 ตั �งงบประมาณไว้ที� 7,600,000 บาท บริษัทได้ลงนามในสญัญา กบับริษัท เอสทีอาร์ อาร์ เอ็นจิ
เนยีริ�ง จาํกดั เรยีบรอ้ยแลว้ และปจัจุบนัไดท้าํการตดิตั �งโครงการและจ่ายกระแสไฟฟ้าเรยีบรอ้ยแลว้  

 

ในปี 2561 บรษิัท โอพีจเีทค จํากดั ได้ขอเลกิสญัญาเช่าในเดือนสงิหาคม 2561 เนื�องจากขาดสภาพคล่อง  
บรษิัท TSO ได้รบัโอนพนักงาน TSO เดมิจาก OPG กลบัมาเป็นพนักงานของ  TSO เหมือนเดิม และรบัพนักงาน
บางสว่นของ OPG พรอ้มทั �งรบัมอบทรพัยส์นิ 
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บริษทั ที เอส จี แอสเซท็ จาํกดั (TSA)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105521016901  

ลกัษณะธุรกจิ : ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละหอ้งพกัอาศยั  
จดทะเบ ียนจดัตั �งบร ิษ ัทเมื�อปี  2521 เด ิมชื�อบริษ ัท ไทยชูการ์ไซโลแวร์เฮ ้าส์ คอร์ปอเรชั �น จํากดั        

ในปี ���� บรษิทัคนืใบอนุญาตประกอบกจิการคลงัสนิคา้และเปลี�ยนชื�อเป็น บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั เมื�อเดอืน
กุมภาพนัธ ์2550 มทีุนจดทะเบยีน 50 ลา้นบาท  โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.- บาท 
เรยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 79.78 ของทุนจดทะเบยีน   

บรษิัท ที เอส จ ีแอสเซ็ท จํากดั  ดําเนินธุรกจิให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์  โดยมีทรพัย์สนิเดิมคอืคลงัเก็บนํ�าตาล
ทรายดบิแบบเทกอง พื�นที� 6,000 ตารางเมตรสามารถบรรจุสนิค้าได้ 55,000 ตนั ให้บรษิัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั     
เช่าและในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจออกไปโดยซื�ออาคารพกัอาศยัขนาด ��� ห้อง  ตั �งอยู่ที�ซอยเอราวณัสิ�ง
ทอ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสาํโรงใต้  อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  เพื�อใหบุ้คคลทั �วไปเช่าพกัอาศยั 
ในปี ���� มลีกูคา้เช่าพกัอาศยัคดิเป็นรอ้ยละ 94.07  ต่อมาในปี 2552  ก่อสรา้งอาคารหอ้งพกัอาศยัขนาด 45 หอ้ง ตั �งอยู่
ในซอยสยามไซโล  ถนนปู่เจ้าสมงิพราย  ตําบลสาํโรงกลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  เริ�มใหลู้กค้าเช่าพกั
ตั �งแต่เดอืนตุลาคม 2552 ในปี 2558 มลีกูคา้เช่าพกัอาศยัคดิเป็นรอ้ยละ 97.22 
 ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2559 บรษิัท ที เอส จ ีเอสแซท จํากดั (บรษิัทย่อย) ได้ให้บรษิัท มนัเดย์ แมน จํากดั                     
เช่า ที เอส เออพาร์ตเมนต์ 2 อาคารห้องพักอาศัย 4 ชั �นจํานวน 45 ห้อง เลขที� 90/19 หมู่ที� 1 ซอยสยามไซโล         
ตําบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และทรพัยส์นิสว่นควบอาคารพรอ้มอุปกรณ์สาํนักงานต่างๆ 
และเช่าที�ดินโฉนดเลขที� 249251 ตําบลสําโรงใต้(สําโรง) อําเภอพระประแดง (พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ           
มกีาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั �งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ ์2559 ถงึวนัที� 31 มกราคม 2562 
 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท ที เอส จี เอสแซท จํากัด (บริษัทย่อย) ได้ขายที�ดินโฉนดเลขที� 236400, 
236401 และ 236402 เลขที�ดิน  120, 121, 122 ห น้าสํารวจ  10154, 10155, 10156 ตํ าบล สําโรงใต้ (สําโรง)          
อาํเภอพระประแดง (พระโขนง) จงัหวดัสมุทรปราการ พรอ้มอาคารพกัอาศยั 9 ชั �น 263 หอ้ง พื�นที�ขนาด 9,520 ตารางเมตร 
เลขที� 162 ถึง 162/262 (รวม 263 เลขหมาย) หมู่ที� 9 ตําบลสําโรงใต้ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ      
ใหก้บับรษิทั โซล่า แอสฟลัท ์จาํกดั ในราคา 75,000,000 บาท 

 

มีใบอนุญาตต่างๆ ดงันี� .- 

1. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เลขทะเบยีนที�          

3-2(5)-1/36 สป มอีายุ 5 ปี ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561  ถงึวนัที� 1 มกราคม 2566 เนื�องจากมเีครื�องจกัรระบบลําเลยีง

นํ�าตาลตดิกบัอาคารคลงัสนิคา้เทกองที�บรษิทัฯ เป็นเจา้ของทรพัยส์นิ 

2. ใบอนุญาตให้ใชซ้ึ�งวทิยุคมนาคมหรอือุปกรณ์ใดๆ ของวทิยุคมนาคมและใบอนุญาตใหต้ั �งสถานีวทิยุคมนาคม  

เลขทะเบียนที�  040651000100 และ 040651000099 จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์          

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เริ�มตั �งแต่วนัที� 5 กนัยายน 2540 ตลอดอายุของเครื�อง เพื�อบงัคบัการทํางานหวัพ่น

นํ�าตาลระยะไกลลงในระวางเรอืเดนิสมุทร 

3. ใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (TSA 2)  ออกโดยสาํนักงานเทศบาลเมอืงปู่เจา้สมงิพราย 

เล่มที� 1 เลขทะเบียนที� 9/2559 มีอายุ 1 ปี  ตั �งแต่วนัที� � ตุลาคม 2561 ถึงวนัที� 7 ตุลาคม 2562 เพื�อประกอบกจิการ

หอ้งพกัอาศยัจาํนวน 45 หอ้ง   
 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 

                                - ไม่ม ี- 
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32 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส ์จาํกดั  (TSTL)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105520002486 
ลกัษณะธุรกจิ : โรงงานทอกระสอบ 
จดทะเบียนจดัตั �งบริษัทเมื�อปี 2520 เดิมชื�อบรษิัท ไทยชูการ์ขนส่ง จํากดั  มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยแบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.- บาท เรยีกชาํระแลว้ 1.25 ลา้นบาทและเรยีกชําระเตม็มูลค่าหุน้ในปี 2550 
โดยมบีรษิัท ไทยชูการ ์เทอร์มเินิ�ล จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่เดมิร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบยีน ต่อมาในปี 2551 ที�ประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครั �งที� 1/2551 เมื�อวนัที� 11 มกราคม 2551  มมีตใิหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนอกีจํานวน 45,000,000.- บาท (สี�สบิหา้ลา้นบาท) 
โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 450,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100.- บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 50 ลา้นบาท และที�ประชุมดงักล่าว 
มมีตใิห้โอนสทิธใินการจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ผูถ้อืหุน้เดมิสละสทิธิ �ให้แก่บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) 
เป็นผู้ลงทุนในหุ้นเพิ�มทุนแทนเพื�อดําเนินธุรกจิโรงงานทอกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ์ ปจัจุบนับรษิัท ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล 
จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 77.44 ของทุนจดทะเบยีนทาํใหบ้รษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั มสีถานะเป็นบรษิทัย่อย
ของบรษิทัและเริ�มดําเนินการผลติกระสอบพลาสตกิบรรจุภณัฑใ์นเดอืนตุลาคม 2551 และในปี 2552 เพิ�มทุนจดทะเบยีนอกีจาํนวน 
30 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 80 ลา้นบาท โดยมบีรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 85.90  

และในเดอืนมนีาคม 2558 ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 1/2558 ของบรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั  
(“บริษัทย่ อย ”) ได้มีมติอนุมัติ  เพิ�มทุ นจดทะเบียนจาก เดิมจํานวน 80,000,000 บาท  (แปดสิบล้านบาท )                   
เป็น 400,000,000 บาท (สี�รอ้ยลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 4,000,000 หุน้ (สี�ลา้นหุน้) โดยออกหุน้สามญั
ใหม่จํานวน 3,200,000 หุ้น (สามล้านสองแสนหุน้) มูลค่าหุน้ละ 100 บาท(หนึ�งรอ้ยบาท) จดัสรรหุ้นเพิ�มทุนโดยเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นในราคาหุน้ละ 100 บาท (หนึ�งรอ้ยบาท) และในกรณีที�มผีูถ้อืหุน้เดมิรายใดสละสทิธใิน
การจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนใหโ้อนสทิธใินการจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนสว่นที�เหลอืใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการและมี
มตใิห้คณะกรรมการกําหนด เรยีกชําระค่าหุ้นเพิ�มทุนจากผู้ถอืหุ้นได้ตามความเหน็ชอบ และที�ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น
ครั �งที� 1/2558 มมีตเิพิ�มเตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัจากเดมิม ี16 ขอ้ เพิ�มเป็น 17 ขอ้ โดยมขีอ้ความดงันี� 

ขอ้ 17.  “ใหบ้รกิารท่าเรอืเพื�อขนถ่ายสนิคา้และตูค้อนเทนเนอร ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการดูแลเกบ็รกัษา
สนิคา้และตูส้นิคา้” 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีติกําหนดเรยีกชําระค่าหุ้นเพิ�มทุนครั �งที� 1 ในราคาหุ้นละ 25 บาท จากราคาพาร ์
100 บาท โดยใหผู้ถ้อืหุน้โปรดแจง้ความประสงคใ์นการจองซื�อหุน้เพิ�มทุนภายในวนัที� 7 กรกฎาคม 2558 และชําระเงนิ
ภายในวนัที� 14 กรกฎาคม 2558 สรุปว่ามผีูถ้อืหุน้ซื�อหุน้เพิ�มทุนจาํนวน 14 ราย จาํนวน 3,196,508 หุน้ เป็นเงนิ 79,912,700 บาท 
และมผีูถ้อืหุน้ไม่ประสงคซ์ื�อหุ้นเพิ�มทุนจํานวน 8 ราย จํานวน 3,492 หุน้ ที�ประชุมคณะกรรมการมมีตขิายหุ้นเพิ�มทุน
สว่นที�เหลอืใหก้บันายปรชีา อรรถวภิชัน์ ประธานกรรมการบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) และบรษิทัย่อย
และบรษิทัไดเ้รยีกชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนเพิ�มเตมิ ดงันี� 

เรยีกชําระค่าหุน้เพิ�มทุนครั �งที� 2 ในราคาหุน้ละ 50 บาท จํานวน 1,600,000 หุน้  คดิเป็นเงนิ 160,000,000 บาท 
ชาํระเงนิภายในวนัที� 20 ตุลาคม 2558 

เรยีกชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนครั �งที� 3 ในราคาหุน้ละ 25 บาท จาํนวน 3,200,000 หุน้ คดิเป็นเงนิ 80,000,000 บาท      
ชาํระเงนิภายในวนัที� 15 ธนัวาคม 2558 

เมื�อบรษิัทได้เรยีกชําระเงนิค่าหุ้นเพิ�มทุนในราคาหุ้นละ 100 บาทครบทั �งจํานวนแล้ว ทางสํานักเลขานุการบรษิัท     
ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนและเปลี�ยนแปลงหนังสอืบรคิณห์สนธิเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน               
กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์เป็นที�เรยีบรอ้ยแล้ว เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2558 โดยมรีายละเอยีดของ                           
ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงันี�  

ทุนจดทะเบยีน         400,000,000  บาท (สี�รอ้ยลา้นบาทถว้น) 
ทุนชาํระแลว้เป็นเงนิ    400,000,000  บาท (สี�รอ้ยลา้นบาทถว้น) 
ในเดือนกรกฎาคม 2558 อนุมตัิลงทุนในโครงการนําร่องติดตั �งโซล่าร์รูฟ (Solar PV Rooftop) บนหลงัคา                 

โกดงัสนิค้าของไทยชูการ์ฯ เพื�อนําไฟฟ้าที�ได้ใช้ภายในโรงทอกระสอบ และมีกําลงัการผลิต 100 กิโลวตัต์ ใช้งบลงทุน
ประมาณ 4,800,000 บาท (ไม่รวมระบบบนัไดและทางเดนิบนหลงัคา)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 เดอืน (หลงัจากทํา
สญัญา) จุดคุม้ทุนประมาณ 7 ปี อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คดิเป็นรอ้ยละ 7       
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33 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

 

มีใบอนุญาตต่างๆ ดงันี� .- 
1. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ทะเบยีนเลขที�        

จ 3-53(4)-36/51 สป มอีายุ 5 ปี  ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที� � มกราคม 2566 เพื�อผลติกระสอบพลาสตกิ 
2. ใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  จากเทศบาลเมอืงปูเ่จา้สมงิพราย เล่มที� 13 ทะเบยีน

เลขที� ��/����  มอีายุ 1 ปี ตั �งแต่วนัที� 12 กรกฎาคม ���� ถงึวนัที� 11 กรกฎาคม ���� การทอกระสอบดว้ยเครื�องจกัร 
3. ใบอนุญาตใหใ้ชท้่าเทยีบเรอื ที� 16C  กรมการขนส่งทางนํ�าและพาณิชยน์าว ีกระทรวงคมนาคม ทะเบยีน

เลขที� 22/2561 มอีายุ 1 ปี ตั �งแต่วนัที� �� ตุลาคม 2561 ถงึวนัที� 29 ตุลาคม 2562 เพื�อใหเ้รอืใหญ่เทยีบท่าขนถ่ายสนิคา้
ทั �วไปและคอนเทนเนอรท์ั �งในและระหว่างประเทศมกีารตดิตั �งโรงพกัสนิคา้ท่าเรอื สิ�งตดิตั �งและเครื�องมอื เครื�องอุปกรณ์ 
ทั �งนี�ต้องดําเนินการโดยมกีารป้องกนัมใิหเ้กดิมลพษิต่อสิ�งแวดลอ้มตลอดจนมกีารจดัทํารายงานประจาํเดอืนแสดงสถติิ
เกี�ยวกบัเรอืที�ใชบ้รกิารท่าเทยีบเรอืประเภทและปรมิาณสนิคา้ที�ผ่านท่าตดิตั �งเครื�องอุปกรณ์และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเร ือเด ินทะเล กรมการขนส่งทางนํ�าและพาณิชย์นาว ี กระทรวง
คมนาคม ทะเบยีนเลขที� 43/2561 มอีายุ 3 ปี ตั �งแต่วนัที� 1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัที� 30 พฤษภาคม 2564 สาํหรบัประกอบ
กจิการท่าเรอืเดนิทะเลโดยมีโรงพกัสนิค้าท่าเรอืสิ�งติดตั �งและเครื�องมือ เครื�องอุปกรณ์ ทั �งนี�การดําเนินการโดยมีการ
ป้องกนัมใิหเ้กดิมลพษิต่อสิ�งแวดลอ้มตลอดจนมกีารจดัทาํรายงานประจาํเดอืนแสดงสถติเิกี�ยวกบัเรอืที�ใชบ้รกิารท่าเทยีบ
เรอืประเภทและปรมิาณสนิค้าที�ผ่านท่า รายงานประจําปีแสดงสภาพปจัจุบนัของท่าเรอืเกี�ยวกบัที�พกัสนิค้า สิ�งติดตั �ง
เครื�องอุปกรณ์และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ  ตลอดจนมกีารจดัตั �งด่านศุลกากรและทําเนียบท่าเรอืเพื�อรองรบัการขน
ถ่ายสนิคา้ระหว่างประเทศภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัของ ISPS และกรมเจา้ท่า 

5. บตัรส่งเสรมิการลงทุน จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน กระทรวงการคลงั ทะเบยีนเลขที� 58-2293-1-00-1-0 
ได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนตั �งแต่วนัที� 31 สงิหาคม 2558 ได้แสดงว่าเป็นผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิ
การลงทุนในกจิการขนถ่ายสนิค้าสาํหรบัเรอืบรรทุกสนิคา้ประเภท 7.1.4 กจิการขนถ่ายสนิคา้สาํหรบัเรอืบรรทุกสนิค้า
และภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลที�ไดร้บัยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหนึ�ง มมีลูค่าไม่เกนิ 198,000,000 บาท  

6. หนังสอืรบัรองการปฏบิตัขิองท่าเรอืเพื�อรกัษาความปลอดภยั เลขที� 27/2560 จากกรมเจา้ท่า ตั �งแต่วนัที� 
19 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที� 18 ธนัวาคม 2565 เพื�อดาํเนินการรกัษาความปลอดภยัของเรอืระหว่างประเทศ  

ในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั (บรษิทัย่อย) ร่วมลงทุนกบั บจก. อาร ์ซ ีแอล 
โลจสิติกส ์จดัตั �ง บจก.ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 ในการว่าจ้างบรหิารจดัการ
ท่าเรอืคอนเทนเนอร ์
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างลูกค้ากบับริษทัและบริษทัย่อย  (บริษทั ที เอส คลงัสินค้า จาํกดั) 
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารเช่าคลงัสนิคา้เพื�อใหล้กูคา้เกบ็พกัสนิคา้        

เพื�อการขนถ่ายขึ�นเรอืเดนิสมุทรหรอืขนสง่ออกไปจําหน่ายภายในประเทศ โดยมพีื�นที�ทําการในปจัจุบนั 152 ไร่ 3 งาน 
53.2 ตารางวา ให้บรกิารลูกค้าด้านต่างๆ คอื บรกิารท่าเทียบเรอื 3 ท่า  มีโกดงัเกบ็สนิคา้ชนิดบรรจุกระสอบให้เช่า
จาํนวน 43 หลงั และถงัเกบ็กากนํ�าตาลจํานวน 2 ถงั ความจุรวม 24,000 ตนั โดยมสีนิคา้หลกัที�ใชบ้รกิารไดแ้ก่ นํ�าตาลทราย  
กากนํ�าตาล ขา้วสาร นํ�ามนัพืชและพืชผลทางเกษตรอื�นๆ นับว่าเป็นคลงัสนิค้าที�ให้บรกิารรบัฝากและขนถ่ายสนิค้า
นํ�าตาลที�ใหญ่ที�สดุในแถบจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

เนื�องจากการประกอบธุรกจิหลกัของบรษิัท คือการให้บรกิารขนถ่ายสนิค้า ให้บรกิารเช่าเหมาคลงัสนิค้า          
และให้บรกิารท่าเทียบเรอื ลูกค้าหลกัจงึได้แก่  ผู้ส่งออกนํ�าตาลว่าจ้างบรษิัทให้ทําการขนถ่ายสนิค้าที�เกบ็ไว้ในคลงั               
ขึ�นเรอืเดนิสมุทรเพื�อส่งไปจําหน่ายต่างประเทศและโรงงานนํ�าตาลมนํี�าตาลทั �งชนิดเทกองและบรรจุกระสอบเข้ามาใช้
บรกิาร ส่วนลูกค้าอื�นๆ ได้แก่  ลูกคา้เช่าเหมาโกดงัเกบ็สนิค้าเพื�อใชเ้กบ็พกัสนิคา้  ซึ�งมทีั �งสนิคา้ส่งออกและจําหน่าย
ภายในประเทศ  อนัไดแ้ก่ ขา้วสาร ขา้วสาล ีแป้งมนั ไมแ้ปรรูปและนํ�ามนัพชืที�ใช้ในการประกอบอาหารและอื�นๆ  สาํหรบั
ลกูคา้หลกัของบรษิทัย่อย (บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จํากดั ) ไดแ้ก่  โรงงานนํ�าตาลต่างๆ ที�นําสนิคา้มาฝากในคลงัสนิคา้เพื�อ
รอการส่งมอบ โดยผ่านผู้ส่งออกจะแจ้งเรือมารับสินค้า โดยมีบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ� ล จํากัด (มหาชน)               
เป็นผูด้าํเนินการขนถ่ายสนิคา้ที�บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั (บรษิทัย่อย) เป็นผูร้บัฝากสนิคา้ 



             บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              รายงานประจาํปี 2561 

34 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

 

ดังนั �นการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยจะสอดคล้องและเอื�อประโยชน์กันในเชิงกลยุทธ ์  

นอกจากนี�บรษิัทย่อยทําธุรกจิทดแทนส่วนที�ไม่ใช่ธุรกจิหลกัของบรษิัท  ทั �งนี�เพื�อใหเ้กดิความคล่องตวัในการดําเนิน

ธุรกิจให้กว้างขวางออกไปโดยฝ่ายบริหารจะมีการร่วมกันพิจารณาวางแผนธุรกิจและวิธีการเชื�อมโยงกับธุรกิจ         

ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมุ่งใช้ทรัพยากร  อุปกรณ์เครื�องมือและช่องทางต่างๆ ของบริษัทที�มีอยู่ให้เกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุและไม่มกีารดาํเนินงานที�ซํ�าซอ้นกนั 
 

เนื�องจากกจิการคลงัสนิค้ามขีอ้จํากดัในการดําเนินธุรกจิค่อนขา้งมาก  เช่น รายได้หลกัจะต้องเป็นรายได ้ 

จากการรบัฝากสนิคา้  ดงันั �นทรพัยส์นิอนัไดแ้ก่ อาคารคลงัสนิคา้ที�บรษิทัย่อยถอืครองอยู่เป็นคลงัสนิคา้ประเภทเทกอง                  

บรษิทัย่อยจงึไดเ้ช่าเหมาโกดงับางหลงัจากบรษิทัแม่เพื�อรบัฝากสนิคา้ชนิดบรรจุกระสอบ  สว่นรายไดห้ลกัของบรษิทัแม่  

คือ รายได้จากการให้บริการขนถ่ายสนิค้า ค่าเช่าโกดัง ค่าเทียบท่าเรือ ค่าชั �งนํ�าหนัก ค่านําสนิค้าผ่านท่าและอื�นๆ                

ดังนั �นความสมัพันธ์ของกลุ่มกิจการจึงเป็นลักษณะพึ�งพากัน  ทั �งนี�เนื�องมาจากพระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล        

และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558  มไิด้กําหนดเงื�อนไขไวว้่ากรรมการของผูป้ระกอบกจิการคลงัสนิคา้ต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อย

กว่าหนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ที�จดทะเบยีน  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรื�องการกาํหนดเงื�อนไขควบคุมกจิการคลงัสนิคา้ 

พ.ศ. 2535 แล้ว ดงันั �นกรรมการของบรษิัทแม่และบรษิัทย่อยเกือบทั �งหมดเป็นกรรมการชุดเดยีวกนั  ดงันั �นในส่วนของ

อาํนาจในการควบคุมบรษิทัย่อยย่อมถูกควบคุมโดยบรษิทัแม่ไปในตวั 
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35 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

 

เงนิลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย          
            ณ วนัที� 31  ธนัวาคม  2561 

               ชื�อบริษทั     ประเภทและลกัษณะธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

   (ลา้นบาท) 

ทุนชาํระแลว้ 

   (ลา้นบาท) 
%การถือหุน้         ตน้ทุนเงินลงทุน     มูลค่าเงินลงทุน 

 

 ผูถื้อหุน้รายใหญ่อื�น 

  ที�ถือหุน้เกิน 10% 

 

บจก. ที เอส คลงัสินคา้ คลงัสินคา้และรับฝากสินคา้ �� 12.50     6�.13 10.073   ลา้นบาท 100.313  ลา้นบาท บจก. อสก.มิตรเกษตร1 

บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล ์

 

โรงงานแป้งสาลี 

 

399 398.66     68.86 ���.���  ลา้นบาท ���.��� ลา้นบาท - 

บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท 

 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

และหอ้งพกัอาศยั 

��          50     79.78 40.611   ลา้นบาท 95.742 ลา้นบาท - 

บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

 

โรงงานทอกระสอบ

พลาสติกบรรจุภณัฑสิ์นคา้

และบริการท่าเทียบเรือคอน

เทนเนอร์ 

 

400 

 

 400 

 

    85.90 

 

���.��� 

   

 

ลา้นบาท 

 

 

���.��� 

   

ลา้นบาท 

 

 

บมจ. นํ�าตาลขอนแก่น2 

 

 

บจก. ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั 
ใหเ้ช่าคลงัสินคา้และ

โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์ 
��� ���     97.48 295.168   ลา้นบาท 217.377  ลา้นบาท - 

 

ผูถ้อืหุน้ที�ถอืหุน้อยู่ในบรษิทัย่อยเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ไดแ้ก่    
1.  บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด  ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ที เอส คลังสนิค้า จํากัด ร้อยละ 14.16 

ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนํ�าตาล  ตั �งอยู่ที� 93/1  หมู่ 9 ถนนแสงชูโต  ตําบลดอนขมิ�น  อําเภอท่ามะกา  
จงัหวดักาญจนบุร ีโดยมีนายณรงค์ เจนลาภวฒันกุล เป็นกรรมการและเป็นกรรมการบรหิารของบริษัท ไทยชูการ ์    
เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย   

2.  บริษัท นํ� าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด                          
รอ้ยละ ��.��  ตั �งสาํนักงานอยู่ที� อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร ์ชั �น 9 เลขที� 503 ถนนศรอียุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 และมโีรงงานตั �งอยู่เลขที� 43 หมู่ที� 19 ถนนนํ�าพองกระนวน อําเภอนํ�าพอง จงัหวดัขอนแก่น 40140 
โดยประกอบธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมผลตินํ�าตาลเพื�อส่งออกและบรโิภคในประเทศ โดยมนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ 
นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์ และนายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์เป็นกรรมการร่วมในบรษิัท นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
และบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
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4.2  ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

4.2.1  สินทรพัยถ์าวรหลกัที�บริษทัใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

ลาํดบั

ที� 

สินทรพัย ์

(ประเภท/ที�ตั �ง) 

 

พื�นที� 

 

ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  
มูลค่าตามบญัชี ภาระผกูพนั 

 
1 

 

ที�ดินและส่วนปรบัปรงุที�ดินของบริษทั 
    

 และบริษทัย่อย ประกอบด้วย (ไร-่งาน-ตรว.)    

 ที�ดนิของบมจ.ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล  111-0-26 เป็นเจา้ของ  1,576,937,793.05 คํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจาก 

 ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ตําบลสาํโรงกลาง     
 สถาบนัการเงนิ 1/ 
 

 อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ      13-1-63 เป็นเจา้ของ   205,698,500.02 คํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจาก 

       9-0-15 เป็นเจา้ของ    ���,���,���.�� 

 สถาบนัการเงนิ 1/ 
 
คํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจาก 
สถาบนัการเงนิ 1/ 
 

  19-3-38.7 
เป็นเจา้ของ 

 
   ���,���,���.��  

 
- 

                          รวม 153-1.42.7   2,310,526,106.21  

 

2 

 

อาคาร สิ�งปลกูสร้าง และส่วนปรบัปรงุ 
    

 
ได้แก่ อาคารเช่า อาคารเช่าพกัอาศยั      

ท่าเทียบเรือ และอื�นๆ 
    

 
 
บรษิทั ไทยชกูาร ์ เทอรม์เินิ�ลจาํกดั 
(มหาชน) 

 
 

เป็นเจา้ของ 
  

 317,702,280.27 
 
คํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจาก 

     สถาบนัการเงนิ 1/ 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ    66,691,989.01 - 

      

 บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั  เป็นเจา้ของ      5,773,808.33 - 

      

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ    97,475,151.90 - 

      

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ   174,285,914.55 - 

      

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั  เป็นเจา้ของ     93,662,943.08 - 

      

                          รวม      755,592,087.14  
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ลาํดบัที� 
สินทรพัย ์

(ประเภท/ที�ตั �ง) 

พื�นที� 

(ตารางเมตร) 
การถือสิทธิ มลูค่าตามบญัชี ภาระผกูพนั 

3 เครื�องจกัร เครื�องมือ และ อปุกรณ์     

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ  20,011,705.68 - 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ    8,571,728.72 - 

 บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั    เป็นเจา้ของ           13,006.57 - 

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ    234,157,702.18 - 

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ    477,391,826.34 - 

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั     เป็นเจา้ของ     227,003,369.53 - 

      

                          รวม     967,149,339.02  

      4 เครื�องตกแต่ง และเครื�องใช้สาํนักงาน     

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ลจาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ                            2,295,842.14 - 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ          ���,���.�� - 

 บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั  เป็นเจา้ของ                ��.00 - 

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ        �,���,483.34 - 

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ                            2,983,582.69 - 

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั  เป็นเจา้ของ        1,480,841.34 - 

                          รวม           8,910,557.38  

      5 ยานพาหนะ     

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ลจาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ      412,732.01 - 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ      25,030,039.99 - 

 บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั  เป็นเจา้ของ                   1.00 - 

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ       520,011.00 - 

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ    19,657,994.83 - 

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั   เป็นเจา้ของ                 1.00 - 

 รวม        45,620,779.83  

 รวมทั �งสิ�น    4,087,798,869.58  

 

 
หมายเหต ุ  

1/ ที�ดินโฉนดเลขที�  319, 321, 324, 326-7, 329, 358, 360-1, 391, 812, 820, 5568, 6502, 8051, 9081, 21847,     
24100, 24811, 26948, 28881-91, 28893-5 และ 64261 พรอ้มโกดงัเกบ็สนิคา้ของ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั 
(มหาชน) คํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บั 

จากสถาบันการเงิน จํานวน 750 ล้านบาท และที�ดินโฉนดเลขที� 806, 22186, 22188, 22189, 46218, 
112862, 178109, 178487, 178486, 249104, 249148 คํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ จาํนวน 50 ลา้นบาท 
และที�ดนิโฉนดเลขที�  249253, 9082 คํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ จาํนวน 145 ลา้นบาท 

   

4.2.2   สินทรพัยถ์าวรที�บริษทัไม่ไดใ้ช้ประกอบธรุกิจ 

              บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั มสีนิทรพัยถ์าวรที�ถอืไวเ้พื�อขาย ไดแ้ก่ เครื�องจกัรโรงงานกระสอบ
มลูค่า 7.142 ลา้นบาท 
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5.  ข้อพิพาททางกฏหมาย 
ในปี 2561  บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย               

ที�มผีลกระทบต่อทรพัยส์นิหรอืผลการดาํเนินธุรกจิแต่อย่างใด 
 
�.  ข้อมูลทั �วไปและข้อมูลสาํคญัอื�น 

6.1  ข้อมูลทั �วไป 

ชื�อ         บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

    Thai Sugar Terminal Public Company Limited 

ชื�อยอ่    TSTE (ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

เลขทะเบียนบริษทั  0107537001692  

ประเภทธรุกิจ   บรกิารขนถ่ายสนิคา้ขึ�นเรอืเดนิสมุทร ใหเ้ช่าโกดงัเกบ็สนิคา้และบรกิารท่าเทยีบเรอื 

เวบ็ไซต ์   www.tstegroup.com 

ที�ก่อตั �ง   2519 

วนัแรกที�ซื�อขายหุ้น  13 กรกฎาคม 2533 

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ที�ตั �งสาํนักงานและคลงัสินค้า 90 หมูท่ี� 1 ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ตําบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

6.2  ข้อมูลสาํคญัอื�น 

ทุนจดทะเบียน   191,663,805 บาท   

(หนึ�งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นหกแสนหกหมื�นสามพนัแปดรอ้ยหา้บาท) 
ทุนชาํระแล้ว   191,663,590.50 บาท  

(หนึ�งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นหกแสนหกหมื�นสามพนัหา้รอ้ยเกา้สบิบาทหา้สบิสตางค)์ 
    ประกอบดว้ยหุน้สามญั 383,327,181 หุน้ 

มูลค่าหุ้นที�ตราไว ้  หุน้สามญั หุน้ละ 0.5 บาท  

หุ้นบุริมสิทธิ   - � -  หุน้ 

รอบระยะเวลาบญัชี  1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 
 

สาํนักงานใหญ่ 

ที�ตั �ง    90  หมู่ที� 1  ถนนปูเ่จา้สมงิพราย  ตําบลสาํโรงกลาง  อาํเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

โทรศพัท ์    0-2183-4567 (�� สายอตัโนมตั)ิ 

โทรสาร      0-2183-4561  และ  0-2183-4562 

อีเมล ์      thaisugar@tstegroup.com 

เวบ็ไซต ์   www.tstegroup.com 
 

สาํนักเลขานุการบริษทั 

โทรศพัท ์   0-2183-4567  ต่อ 4012 

โทรสาร       0-2183-4561 และ 0-2722-5079 

อีเมล ์        jurairat.n@tstegroup.com 
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6.3  บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ที�ตั �ง  เลขที� 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ขา้งสถานทตูจนี) 

ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์    0-2009-9381 

โทรสาร     0-2009-9476 

TSD Call center  �-����-����  

เวบ็ไซต ์   http://www.tsd.co.th 

อีเมล ์    TSDCallCenter@set.or 

  

ผูส้อบบญัชี   บริษทั สาํนักงาน เอ เอม็ ซี จาํกดั         

โดย  นายอาํพล  จาํนงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที�  4663  และ 
หรอืนางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที�  4664 และ 

หรอื นายนรศิ เสาวลกัษ์สกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที�  5369 

ที�ตั �ง    191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ ชั �น 19  ยนูิต 4 

ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท ์    0-2231-3980-7 

โทรสาร     0-2231-3988 

อีเมล ์    amc@amc-mri.com  

 

ผูต้รวจสอบภายใน  บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั    โดย 

    นางสาวฤทยัชนก สภุาพงษ ์

ที�ตั �ง    267/�  ถนนประชาราษฎร ์สาย 1 

แขวงบางซื�อ  เขตบางซื�อ  กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท ์    0-2587-8080 

โทรสาร     0-2585-2018 

อีเมล ์    internalaudit@dharmniti.co.th 

เวบ็ไซต ์   http://www.dharmniti.co.th 
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 7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุ้น 
7.1  จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
ทุนจดทะเบียน  
บรษิทั มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 191,663,805 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 383,327,610 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท 
 

ทุนช ำระแล้ว 
เรยีกช ำระหุน้สำมญัแลว้จ ำนวน 383,327,181 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท เป็นเงนิ 191,663,590.50 บำท     
คงเหลอืจ ำนวนหุน้ทีย่งัไม่ไดเ้รยีกช ำระ 429 หุน้ 
 

ผูถ้ือหุ้น 

  บรษิทัไดร้วบรวมรำยชื่อผูถ้อืหุน้ปิด XO  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มผีูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ดงันี้ 
 

7.2  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
   ผูถ้ือหุ้น 10 รำยแรก 3 ปียอ้นหลงัท่ีปรำกฎในสมุดทะเบียน TSD 

- ผูถ้อืหุน้รำยย่อย (Free Float) ณ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัมจี ำนวนผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 600 รำย 
      ผูถ้อืหุน้สญัชำตไิทย จ ำนวน   597  รำย   จ ำนวนหุน้   383,236,978  คดิเป็น  99.98 %  
      ผูถ้อืหุน้สญัชำตต่ิำงดำ้ว จ ำนวน      3   รำย   จ ำนวนหุน้          90,203  คดิเป็น    0.02 % 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัมหีุน้สำมญั จ ำนวน 383,327,181 หุน้ 
  

ล ำดบั
ท่ี 

  
ช่ือผู้ถือหุ้น 

 ปี 2561  
  

ช่ือผู้ถือหุ้น 

 ปี 2560  
  

ช่ือผู้ถือหุ้น 

 ปี 2559  

จ ำนวนหุ้น % จ ำนวนหุ้น % จ ำนวนหุ้น % 

1 บมจ.น ้ำตำลขอนแก่น 91,301,062 23.818 บมจ.น ้ำตำลขอนแก่น 91,301,062 23.818 บมจ.น ้ำตำลขอนแก่น 91,301,062 23.818 

2 นำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ ์ 63,818,515 16.649 นำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ ์ 63,818,515 16.649 นำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ ์ 63,818,515 16.649 

3 บจก.ประจวบอุตสำหกรรม 38,003,736 9.914 บจก.ประจวบอุตสำหกรรม 38,000,252 9.913 บจก.ประจวบอุตสำหกรรม 38,000,252 9.913 

4 นำงเยำวนุช  เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 8.165 นำงเยำวนุช  เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 8.165 นำงเยำวนุช  เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 8.165 

5 นำงสำวเยำวลกัษณ์ ชุตมิำวรพนัธ ์ 27,206,675 7.098 นำงสำวเยำวลกัษณ์ ชุตมิำวรพนัธ ์ 27,206,675 7.098 นำงสำวเยำวลกัษณ์ ชุตมิำวรพนัธ ์ 27,206,675 7.098 

6 นำยประภำส  ชุตมิำวรพนัธ ์ 19,022,666 4.963 บจก.น ้ำตำลรำชบุร ี 18,169,747 4.740 บจก.น ้ำตำลรำชบุร ี 18,169,747 4.740 

7 บจก.น ้ำตำลรำชบุร ี 18,169,747 4.74 นำยประภำส  ชุตมิำวรพนัธ ์ 17,788,066 4.640 นำยประภำส  ชุตมิำวรพนัธ ์ 17,448,466 4.552 

8 บจก.อุตสำหกรรมมติรเกษตร 16,027,170 4.181 บจก.อุตสำหกรรมมติรเกษตร 16,027,170 4.181 บจก.อุตสำหกรรมมติรเกษตร 16,027,170 4.181 

9 นำงบุญพรอ้ม  ชนิพลิำศ 5,402,978 1.409 นำงบุญพรอ้ม  ชนิพลิำศ 5,402,978 1.409 นำงบุญพรอ้ม  ชนิพลิำศ 5,402,978 1.409 

10 นำงสำวกุลกมล วอ่งวฒันะสนิ 3,960,000 1.033 นำงสำวกุลกมล วอ่งวฒันะสนิ 3,960,000 1.033 นำงพชัร ี  ชนิธรรมมติร 3,978,471 1.038 

ผู้ถือหุ้น 10 ล ำดบัแรก 314,212,442 81.97 ผู้ถือหุ้น 10 ล ำดบัแรก 312,974,358 81.647 ผู้ถือหุ้น 10 ล ำดบัแรก 312,653,229 81.563 

11 ผูถ้อืหุน้อื่น 69,114,739 18.03 ผูถ้อืหุน้อื่น 70,352,823 18.353 ผูถ้อืหุน้อื่น 70,673,952 18.437 

จ ำนวนหุ้นทัง้หมด 383,327,181 100 จ ำนวนหุ้นทัง้หมด 383,327,181 100 จ ำนวนหุ้นทัง้หมด 383,327,181 100 

 

-   ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มอีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำร หรอืกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั 

- ไม่ม ี– 
 

 

-   ขอ้ตกลงระหว่ำงกนัในกลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ (Shareholding Agreement) 
- ไม่ม ี– 
 
 



 

41 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

7.3  กำรออกหลกัทรพัยอ่ื์น  
- ไม่ม ี–  

 

7.4  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั ไทยชูกำร ์เทอรมิ์เน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงิน

เฉพำะบริษัทหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและส ำรองตำมกฎหมำยแล้ว หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำร
จ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่ม ีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี้กำรจ่ำยเงินปันผลให้น ำ
ปัจจยัต่ำงๆ มำประกอบกำรพจิำรณำเช่น ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่อง แผนขยำยงำน เป็นตน้ 

เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปีแล้วจะต้องน ำเส นอขออนุมัติ  
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ ้น  เว้นแต่เ ป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติ    
ให้จ่ำยเงินปันผลได้แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป  

เง ินปันผลให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ ้นหุ ้นละ เท่ำๆกันโดยกำรจ่ำย เง ินปันผลต้องได้ ร ับอนุม ัต ิจ ำก       
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครัง้ครำวได้ เมื่อเห็นว่ำ
บริษัทมีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนัน้และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป  
 

ประวติักำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลงั  
 

บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกัด (มหำชน ) 

ปีท่ีจ่ำยเงิน
ปันผล  

ผลกำร
ด ำเนินงำน  
ประจ ำปี  

ก ำไรสุทธิ  
(บำท )  

ก ำไรต่อหุ้น  
(บำท )  

อัตรำกำรจ่ำย
ปันผล  

(บำทต่อหุ้น)  

อัตรำกำรจ่ำย  
ปันผล  

ต่อก ำไรสุทธิ (%)  

ปี 2555 2554  68,742,237 0.52 0.24  46.15  

ปี 2556 2555  192,581,706 1.33 0.34  23 .30  

ปี 2557 2556  97 ,867,872 0.67 0.24 35.61  

ปี 2558 2557  117,781,424  0.41  0.50  61.63  

ปี 2559 2558  89 ,846,039 0.26 0.1611111111  52.07  

ปี 2560* 2559  71,677,046 0.20  0.06  32.09  

ปี 2561 2560  96 ,855,259  0.25  0.07  27.70  
 

หมำยเหตุ  *1.ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี 2560 ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่27 เมษำยน 2561 มมีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผล
เป็นเงนิสด ส ำหรบัผลประกอบกำรประจ ำปี 2560 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.07 บำท รวมเป็นเงนิไม่เกนิ 26,832,903 
บำท คดิเป็นรอ้ยละ 27.70 ของก ำไรสุทธขิองงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (เท่ำกบัรอ้ยละ 23.01 ของก ำไรสุทธขิองงบกำรเงนิ
รวม) โดยเงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยจำกก ำไรสุทธปิระจ ำปี 2560 ของบรษิทัทีเ่สยีภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรำรอ้ยละ 20 
ของก ำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกบริษัทฯ มีแผนกำรใช้เงินลงทุนส ำหรบัโครงกำร          
ทีด่ ำเนินกำรอยู่ ในปัจจุบนัและโครงกำรใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต บรษิทัจงึกนัสว่นหนึ่งของก ำไรสทุธหิลงัจำกหกัภำษีเพื่อ
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำรเหล่ำนี้  และบรษิทัฯ จดัสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1,080,000 บำท  

              * 2.ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่10/2561 เมื่อวนัที ่25 ตุลำคม 2561 มมีตจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ อตัรำหุน้ละ 0.06 บำท จำกก ำไรสะสม จ ำนวน 383.3 ลำ้นหุน้ เป็นเงนิ 22,999,630.86 บำท 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัย่อย 
บรษิทัย่อยแต่ละแห่งจะพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลเมื่อบรษิทันัน้ๆ มกี ำไรพอสมควรและจะไม่มกีำรจ่ำยเงนิ  

ปันผลในกรณีที่ขำดทุน นอกจำกนี้ยังพิจำรณำจำกกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนัน้ๆ          
หำกกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตัง้ส ำรองตำมกฎหมำยแล้วบริษัทย่อยนัน้ๆ จะพิจำรณำ
จ่ำยเงินปันผลเป็นกรณีๆ ไป   
 

กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผล          
ซึง่ต้องไดร้บัมตจิำกทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้และสำมำรถจ่ำยเป็นกำรเฉพำะครำวได้ โดยกำรจ่ำยเงนิปันผลบรษิทัต้องมี
ก ำไรพอสมควรกรณีขำดทุนห้ำมมใิห้จ่ำยเงนิปันผลจนกว่ำจะแก้ไขจนไม่ขำดทุนแล้ว  นอกจำกนี้กำรจ่ำยเงนิปันผล
จะต้องมีกำรกนัเงินส ำรองไว้อย่ำงน้อยร้อยละห้ำของก ำไรจนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสบิของ     
จ ำนวนทุนของบรษิทั 
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8. โครงสรำ้งกำรจดักำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

(BOD) 

     ส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ส านกัเลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคา่ตอบแทน 

กลุ่มปฏิบติัการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ส านกังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลุ่มยทุธศาสตร์ 

สนบัสนนุองค์กร 

 

 

กลุ่มบญัชี 

และการเงิน 

 
 

ธุรกิจทา่เรือ 

และคลงัสินค้าทัว่ไป 

 

 

ธุรกิจลงทนุ 

และพนัธมิตรสมัพนัธ์ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

(EXC) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

(CEO ) 

 

งานบญัชีและการเงิน 

รองกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ 

 

งานยทุธศาสตร์ 

และสนบัสนนุองค์กร 

รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

 

 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ฝ่ายโยธา 

และจดัจ้าง 

 

 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัช ี

และการเงิน 

 
 

ฝ่ายบญัชี 
 

ฝ่ายการเงิน 

 

 

ฝ่ายด่านชัง่น า้หนกั 

 

 

ฝ่ายซอ่มบ ารุง 

และยานยนต์ 

 

 

ผู้อ านวยการทา่เรือ 

และคลงัสินค้า 

 
 

ฝ่ายคลงัสินค้า 

 
 

ฝ่ายปฏบิตัิการทา่เรือ 

 

งานยุทธศาสตร์ 

และพฒันาธุรกิจ 

 
 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

และลกูค้าสมัพนัธ์ 

 
 

ฝ่ายธุรการคลงัสินค้า 

และลกูค้าสมัพนัธ์ 

 

ฝ่ายวิจยัและพฒันา 

และควบคมุคณุภาพ 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 

 

ฝ่ายธุรการ 

 

 

ฝ่ายจดัซือ้และพสัด ุ

 

 

ผู้อ านวยการฝ่าย

ส านกังาน 
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8.1  คณะกรรมกำรบริษทั (Board of Directors) 
ตำมขอ้บงัคบับรษิทั ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน รำยชื่อคณะกรรมกำร

บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) ณ ลงวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย กรรมกำร 15 ท่ำน  ดงันี้ 

 

เลขำนุกำรบรษิทั นำงจุไรรตัน์ นิลด ำ   

หมำยเหต ุ*1. ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่26 เมษำยน 2561 มมีตแิต่งตัง้กรรมกำร  
ทีค่รบวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอกีวำระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1. นำยประภำส    ชุตมิำวรพนัธ ์

2. นำยชนะชยั     ชุตมิำวรพนัธ ์

3. นำยณรงค ์      เจนลำภวฒันกุล 

4. นำงเยำวนุช     เดชวทิกัษ์ 
5. นำยพลัลภ       เหมะทกัษณิ 

       2.** หมำยถึงกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท โดยก ำหนดให้กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนั
บรษิทัสอง (2) คน ลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญับรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัทัง้ 15 คน ไม่มคีุณสมบตัติอ้งหำ้ม ดงันี้ 
1. ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
2. ไม่มปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

 

 

 

ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1 นำยปรชีำ  อรรถวภิชัน์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ เมษำยน  2560 – เมษำยน 2563 

2 นำยประภำส  ชตุมิำวรพนัธ1์ กรรมกำร เมษำยน  2561 – เมษำยน 2564 
3 นำยพงศ ์ ชนิธรรมมติร**  กรรมกำร เมษำยน  2559 – เมษำยน 2562 

4 นำยชนะชยั  ชุตมิำวรพนัธ ์1 / ** กรรมกำร เมษำยน  2561 – เมษำยน 2564 

5 นำยณรงค ์ เจนลำภวฒันกุล 1 / ** กรรมกำร เมษำยน  2561 – เมษำยน 2564 

6 นำยวนิย ์ ชนิธรรมมติร* กรรมกำร เมษำยน  2560 – เมษำยน 2563 

7 นำยชลชั  ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร เมษำยน  2559 – เมษำยน 2562 

8 นำยสมชำย  ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร เมษำยน  2560 – เมษำยน 2563 
9 นำยธนดล  สจุภิญิโญ      กรรมกำร เมษำยน  2560 – เมษำยน 2563 

10 นำงเยำวนุช  เดชวทิกัษ์ 1 / ** กรรมกำร เมษำยน  2561 – เมษำยน 2564 

11 นำยจเดจ็  อนิสว่ำง   กรรมกำรอสิระ เมษำยน  2559 – เมษำยน 2562 
12 นำงสำวจุฑำทพิย ์ อรุณำนนทช์ยั กรรมกำรอสิระ เมษำยน  2560 – เมษำยน 2563 

13 นำยสวุฒัน์  สมัมำชพีวศิวกุล กรรมกำรอสิระ เมษำยน  2559 - เมษำยน 2562  

14 นำงพวงทพิย ์ ศลิปศำสตร ์ กรรมกำรอสิระ เมษำยน  2559 - เมษำยน 2562 
15 นำยพลัลภ  เหมะทกัษณิ1 / ** กรรมกำร เมษำยน  2561 – เมษำยน 2564 
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กำรประชมุของคณะกรรมกำร 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำร 12 ครัง้ ต่อปีโดยก ำหนดวนัประชุม

ไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และแจง้ใหค้ณะกรรมกำรแต่ละคนทรำบโดยท ำเป็นตำรำงนัดประชุมประจ ำปี อย่ำงไรก็
ตำม เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะ
กรรมกำรบรหิำร ซึ่งท ำหน้ำที่ตดัสนิใจตำมอ ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก คณะกรรมกำรบรษิัทโดยทุกครัง้ทีม่กีำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั จะมกีำรน ำเรื่องทีผ่่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรบรหิำรกลบัมำแจง้ใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัทรำบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบั ควบคุม ดแูลกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

 
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี(Corporate Governance) และให้มกีำรถ่วงดุลกนัระหว่ำง 
ดงันัน้องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ณ 31 ธนัวำคม 2561 กรรมกำรบรษิทั จ ำนวน 15 ท่ำน ประกอบดว้ย  

 

กรรมกำรอิสระ (Independent Director)  หมำยถึงกรรมกำรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
ส ำนกังำนงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ปัจจุบนัม ีจ ำนวน 5 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 33) 
 

   กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร (Non-Executive Director)  หมำยถงึ กรรมกำรทีม่ไิดด้ ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำร  
และไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งในกำรบรหิำรงำนประจ ำของบรษิทั อำจจะเป็นหรอืไม่เป็นกรรมกำรอสิระกไ็ด้  ปัจจุบนัม ีจ ำนวน  
12 คน (รวมกรรมอสิระ 5 ท่ำน คดิเป็นรอ้ยละ 80)  
 

   กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร (Executive Director)  หมำยถึง กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร และมีส่วน
เกีย่วขอ้งในกำรบรหิำรงำนประจ ำของบรษิทัฯ ปัจจุบนัมจี ำนวน 3 ท่ำน (คดิเป็นรอ้ยละ 20) 
          
   คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำที่ด ำเนินกำรจดักำรและก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯ ตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ ์
และขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย / ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
รบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั 
 
 
 
 

 



 

46 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรเขำ้ร่วมประชุมกนัตำมทีก่ ำหนดไวล่้วงหน้ำ 12 ครัง้ และประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ ดงันี้ 
ตำรำงประชมุจ ำนวนครัง้ในกำรเข้ำรว่มประชมุของคณะกรรมกำร   ในปี 2561 กรรมกำรบรษิทัเขำ้ประชุมเฉลีย่ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของกำรประชุมในรอบปี 

 

หมำยเหต ุ 1. คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่25 มกรำคม 2561 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำงพวงทพิย ์ศลิปศำสำตร ์เขำ้รบัต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน                                                         
แทนนำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ ์(เนื่องจำกรบัต ำแหน่ง CEO) 

  2. คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่8/2561 เมือ่วนัที ่30 สงิหำคม 2561 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

ล ำดบั
ท่ี 

ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง 

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร กำรประชมุ 
บริษทั บริหำร ตรวจสอบ สรรหำฯ บริหำรควำมเส่ียง ผู้ถือหุ้น 

เข้ำ
ประชมุ 

ร้อยละ
(%) 

เข้ำ
ประชมุ 

ร้อยละ
(%) 

เข้ำ
ประชมุ 

ร้อยละ
(%) 

เข้ำ
ประชมุ 

ร้อยละ
(%) 

เข้ำ
ประชมุ 

ร้อยละ
(%) 

เข้ำ
ประชมุ 

ร้อยละ
(%) 

1 นำยปรชีำ  อรรถวภิชัน์ ประธำนกรรมกำรบรษิทั 12/12 100 - - - - - - - - 1/1 100 

2 นำยประภำส  ชตุมิำวรพนัธ์ 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร/ 

11/12 92 6/9 67 - - - - - - 1/1 100 
กรรมกำรบรษิทั 

3 นำยพงศ ์ ชนิธรรมมติร กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรบรหิำร 11/12 92 7/9 78 - - - - - - 1/1 100 

4 นำยชนะชยั         ชตุมิำวรพนัธ์ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำรบรษิทั/ 

12/12 100 9/9 100 - - - - 1/1 100 1/1 100 
กรรมกำรบรกิำรควำมเสีย่ง 

5 นำยณรงค์ เจนลำภวฒันกุล กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรบรหิำร 12/12 100 9/9 100 - - - - - - 1/1 100 
6 นำยจเดจ็            อนิสวำ่ง กรรมกำรบรษิทั/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 12/12 100 - - 4/4 100 - - - - 1/1 100 

7 นำงสำวจุฑำทพิย์   อรุณำนนท์ชยั 
กรรมกำรบรษิทั/ 

10/12 83 - - - - 3/3 100 - - 0/1 0 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

8 นำยสมชำย        ชนิธรรมมติร์ กรรมกำรบรษิทั 10/12 83 - - - - - - - - 0/1 0 
9 นำยชลชั            ชนิธรรมมติร์ กรรมกำรบรษิทั 7/12 58 - - - - - - - - 1/1 100 
10 นำยธนดล           สุจภิญิโญ กรรมกำรบรษิทั 10/12 83 - - - - - - - - 1/1 100 
11 นำยวนิย์             ชนิธรรมมติร กรรมกำรบรษิทั 10/12 83 - - - - - - - - 0/1 0 

12 นำยสุวฒัน์          สมัมำชพีวศิวกุล 
กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรตรวจสอบ/ 

12/12 100 - - 4/4 100 3/3 100 1/1 100 1/1 100 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน/ 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

13 นำงพวงทพิย์       ศลิปศำสตร ์      
กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรตรวจสอบ/ 

12/12 100 - - 4/4 100 2/3 67 1/1 100 1/1 100 กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน/ 
กรรมกำรบรกิำรควำมเสีย่ง 

14 นำงเยำวนุช        เดชวทิกัษ์ กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรบรหิำร/ 
10/12 83 5/9 56 - - - - 1/1 100 1/1 100 

กรรมกำรบรกิำรควำมเสีย่ง 

15 นำยพลัลภ         เหมะทกัษณิ 
กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรบรหิำร 

12/12 100 9/9 100 4/4 100 - - 1/1 100 1/1 100 
กรรมกำรบรกิำรควำมเสีย่ง 
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บทบำท  หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  
1. ดูแลและจดักำรบรษิัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิัทรวมทัง้มติที่ประชุม -                 

ผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยแ์ละรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั 
2.  ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทและก ำกับดูแล (Monitor and Supervise)                        

ให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำร  ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำ                                  
ทำงเศรษฐกจิสงูขึน้ใหแ้ก่กจิกำรและสรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

3. ควบคุมก ำกบัดูแลกำรบริหำรและกำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รบั
มอบหมำยเวน้แต่  เรื่องดงัต่อไปนี้คณะกรรมกำรตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ก่อนกำรด ำเนินกำร 

3.1  เรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
3.2  กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่มีลูค่ำเกนิกว่ำรอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธติำมงบกำรเงนิรวมล่ำสดุ 
3.3  กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ ำคญัทีม่มีลูค่ำเกนิกว่ำรอ้ยละ 50 ของสนิทรพัยร์วมตำม     
      งบกำรเงนิรวมล่ำสดุ 

และในกรณีดงัต่อไปนี้จะต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย               

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทั ทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญั 
(ข)  กำรซือ้หรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมำเป็นของบรษิทั 
(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทั ทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญักำร  
     มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกจิของบรษิทั หรอืกำรรวมกจิกำรกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะ   
     แบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
(ง)  กำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
(จ)  กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรควบหรอืเลกิบรษิทั 
(ฉ) กำรใดทีพ่ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์หรอืประกำศตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมตจิำกทีป่ระชุม  

ผูถ้อืหุน้ เช่น กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
4.  พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลและแผนพฒันำผูบ้รหิำร รวมถงึกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทนสรรหำและก ำหนดผูส้บืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร 
รวมทัง้ดแูลใหบ้รษิทัมกีระบวนกำรทีม่ปีระสทิธผิลในกำรประเมนิผลงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู 

5.  ดูแลให้มกีำรก ำกบัตรวจสอบ ทัง้จำกผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชีภำยนอกให้ท ำหน้ำที่อย่ำงมี
ประสทิธผิล 

6. อนุมตัิงบกำรเงินประจ ำไตรมำสรำยงวดและประจ ำปีและดูแลให้มีกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำม
หลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

7. คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรจัดให้มีกำรประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรประชุมประจ ำเดือนก็จะจัดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรเพิม่ขึน้ตำมทีเ่หน็สมควร 

-  มีกำรก ำหนดระเบียบกำรประชุมวำระหลักของกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนตลอดปี                  
เช่น ระเบยีบวำระเพื่อรบัรอง เพื่อทรำบ เพื่อพจิำรณำและระเบยีบวำระอื่นๆ 

-  กำรพจิำรณำระเบยีบวำระต่ำงๆ จะตอ้งค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเป็นธรรม 
-  เปิดโอกำสใหม้กีำรแสดงควำมเหน็อย่ำงมอีสิระ 
-  ก ำหนดเวลำในกำรพจิำรณำแต่ละวำระไวอ้ย่ำงเพยีงพอ เพื่อกำรอภปิรำยและแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงรอบคอบ 
-  ประธำนกรรมกำรเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลำในกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม 
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8.  รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยจดัใหม้ชี่องทำงในกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัอย่ำงเหมำะสม 
9.  มคีวำมตัง้ใจและมจีรยิธรรม (Honesty and Integrity) ในกำรด ำเนินธุรกจิ 
10. กรรมกำรอำจแสวงหำผูเ้ชีย่วชำญจำกสำขำวชิำชพีต่ำงๆ  เพื่อกำรตดัสนิใจทีถู่กตอ้งแม่นย ำ 
11. กรรมกำรตอ้งมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิมคีวำมสนใจ

ในกจิกำรของบรษิทัทีต่นเองเป็นกรรมกำร 
12.  คณะกรรมกำรบรษิัทต้องจดัใหม้กีำรประชุมผู้ถือหุน้เป็นกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีภำยในไม่เกนิ          

สีเ่ดอืนนบัแต่วนัปิดบญัชที ำงบดุลงวดสิน้ปีของบรษิทั กำรประชุมครำวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่ำกำรประชุมวสิำมญัคณะกรรมกำร
จะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

13.  คณะกรรมกำรบรษิัทต้องจัดให้มกีำรท ำงบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีของบรษิทั
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพื่อพจิำรณำอนุมตังิบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุนนี ้และ
คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็สิน้ก่อนกำรน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 

กรรมกำรบรษิทัจะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนวำระ
ของกำรด ำรงต ำแหน่งอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมมตอินุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ในกรณีที่กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งจน
ครบวำระ  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรจะพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรทีค่รบวำระว่ำกรรมกำรผูท้ีค่รบวำระนัน้ได้
สละเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถหรือไม่ซึ่งเมื่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำและเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมก็จะพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรผู้ที่ครบวำระนัน้ให้กลบัเข้ ำด ำรง
ต ำแหน่งต่อไปอกีวำระหนึ่งและน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป หำกกรรมกำรประสงคจ์ะลำออก
จำกกำรเป็นกรรมกำรก่อนหมดวำระตอ้งแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

กำรก ำหนดจ ำนวนวำระทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัไดน้ำนทีส่ดุคณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ  เน่ืองจำก
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทแม้จะเป็นกำรด ำเนินธุรกจิบรกิำรแต่ลูกค้ำหลกัเป็นลูกค้ำในอุตสำหกรรมน ้ำตำลซึ่งด ำเนิน
ธุรกจิที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งกบัส่วนรำชกำรหลำยหน่วยงำนตลอดจนชำวไร่และอื่นๆ ดงันัน้ผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
จะต้องมคีวำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงด้ำนธุรกจิอุตสำหกรรมน ้ำตำลและเป็นผู้ถอืหุน้และตวัแทนผูถ้อืหุน้
ใหญ่  ซึ่งได้แก่โรงงำนน ้ำตำล จงึไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนวำระทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัไดน้ำนทีสุ่ด  อย่ำงไรกต็ำมกำร
พจิำรณำจะค ำนึงถงึควำมรูค้วำมสำมำรถตลอดจนควำมเหมำะสมของกรรมกำรแต่ละท่ำนทีค่รบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งจะ
กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งต่อไปอกี 

 

กำรประชมุคณะกรรมกำร 
บริษัท มีกำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ไว้อย่ำงเป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี  ปีละ 12 ครัง้    

โดยปกตปิระชุมเดอืนละ 1 ครัง้  และอำจมกีำรเรยีกประชุมพเิศษเพิม่ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อใหก้รรมกำรของบรษิทั ไดร้บั
ทรำบและจดัสรรเวลำเพื่อเขำ้ร่วมประชุมพเิศษตำมควำมจ ำเป็นในกำรประชุมแต่ละครัง้   

 

ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ร่วมกนัก ำหนดระเบยีบวำระกำรประชุมทีช่ดัเจนตัง้แต่เรื่อง
สบืเนื่องจำกกำรประชุมครัง้ทีผ่่ำนมำ เรื่องเสนอเพื่อทรำบและเรื่องเสนอเพื่อพจิำรณำ  มเีอกสำรประกอบกำรประชุมที่
ครบถ้วน เพยีงพอ และจดัส่งใหก้บัคณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้เีวลำ
ศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอและ/หรอืสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมจำกผู้ที่บริษัทก ำหนดไว้ก่อนเข้ำร่วมประชุม กำรประชุม      
แต่ละครัง้ใช้เวลำประมำณ 2-3 ชัว่โมง ในกำรประชุมกรรมกำรทุกคนมีโอกำสอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น           
อย่ำงเปิดเผย  มีกำรจดบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว จำก
คณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อใหก้รรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบอำ้งองิได้ 
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อนึ่ง  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรหำกมีเรื่องพิจำรณำเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ที่มีกรรมกำร             
หรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสยีหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว  กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสยีจะไม่เข้ำร่วมกำรประชุม
พจิำรณำในเรื่องนัน้ๆ 

 

กำรลงมตใินทีป่ระชุมจะเป็นไปตำมกฎหมำย คอืใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก โดยใหก้รรมกำรคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในกำร
ลงคะแนน อย่ำไรกต็ำมแมว้่ำขอ้บงัคบัจะก ำหนดองคป์ระชุมขัน้ต ่ำไว ้ คณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดนโยบำยเพ่ิมขึ้น
นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว้ว่ำจ ำนวนองคป์ระชุมขัน้ต ำ่ของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีจะลงมติในแต่ละวำระจะต้องมี
กรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมดของบริษทั 

 

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำนที่มีควำมเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอ        

และสำมำรถถ่วงดุลและตรวจทำนกำรบริหำรงำนของ คณะกรรมกำรได้อีกทัง้บริษัทได้แยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร       

และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไม่เป็นบุคคล เดยีวกนั เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรก ำำ

หนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล และกำรบรหิำรงำนประจ ำโดยมกีำรแบ่งแยก หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำรไว้อย่ำงชดัเจน เพื่อให้สำมำรถปฏบิตัิงำนได้ อย่ำงโปร่งใส มกีำรถ่วงดุลอ ำนำจอย่ำง

เพยีงพอ ทัง้นี้มตกิำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีส่ ำคญัยงัคงต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่ ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี นอกจำกนี้ อ ำนำจทีม่อบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  เป็นกำรมอบอ ำนำจทีไ่ม่ท ำใหบุ้คคลทีม่สีว่นไดเ้สยีสำมำรถอนุมตัริำยกำรใดๆ ทีต่นเอง หรอื บุคคลที่

อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของตนเองท ำร่วมกบับรษิทั หรอื 
 

บทบำทหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร 

 ประธำนกรรมกำรมบีทบำทหน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรใชน้โยบำย และแนวทำงปฏบิตังิำนเชงิกลยุทธข์องฝ่ำยจดักำร 

รวมทัง้ใหค้ ำแนะน ำและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของฝ่ำยจดักำร แต่ไม่มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำนประจ ำของบรษิทัฯ 

ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้

กรรมกำรทุกคนมสี่วนร่วมในกำรประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้ด ำเนินไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพจนส ำเรจ็ลุล่วง 
 

 เพื่อให้กำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่ในเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยบรษิัทฯ กำรบรหิำรงำนของบรษิัทฯ แยกจำกกนั

อย่ำงชดัเจน บริษัทฯ จึงก ำหนดให้ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  เป็นคนละบุคคลกนั โดยประธำน

กรรมกำรมบีทบำทหน้ำที ่ดงันี้ 
 

 1. เรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยประธำนหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยสง่หนงัสอืเชญิประชุมไปยงักรรมกำร
ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน กรรมกำร 2 คนขึ้นไปอำจร้องข อให้เรียกประชุม
คณะกรรมกำรกไ็ด ้เป็นประธำนในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมบีทบำทในกำรก ำหนดระเบยีบวำระกำรประชุมร่วมกบั
กบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
  

 2.   มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับฯ สนันสนุน                    
และเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเป็นอสิระ 
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 3.สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบและตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
 

 4.ดูแล ติดตำม กำรบรหิำรของคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์      
ทีก่ ำหนดไว ้
 

 5.เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสียง        
ทัง้สองฝ่ำยเท่ำกนั 
 

 อนึ่ง ภำยหลงัจำกกำรประชุมสิน้สุดลง ส ำนักเลขำนุกำรบรษิทัจะรบัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมและ
น ำเสนอใหก้รรมกำรบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิรำยงำนกำรประชุมใหม้คีวำมถูกตอ้ง ครบถ้วนตำมทีป่ระชุม 
และเมื่อมกีำรแกไ้ขแลว้ ส ำนักเลขำฯ จะน ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุมรบัรองในครัง้ถดัไป และให้ประธำน
กรรมกำรบรษิทั ซึง่ท ำหน้ำทีป่ระธำนทีป่ระชุมลงลำยมอืรบัรองควำมถูกต้อง ทัง้นี้รำยงำนกำรประชุมทีร่บัรองแลว้ จะถูก
เกบ็อย่ำงเป็นระบบทัง้ในรปูแบบของเอกสำรทีส่ ำนักเลขำฯ และจดัเกบ็ในรปูแบบเอกสำรอเิลก็ทรอนิกส ์พรอ้มกบัเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อควำมสะดวกในกำรอำ้งองิ 
 

 กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี เป็นกำรประชุมทีก่ ำหนดไวล่้วงหน้ำปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี้ในกรณีทีม่เีรื่องส ำคญั

เร่งด่วนที่จะต้องได้รบักำรพจิำรณำและอนุมตัิจำกผู้ถือหุ้นคณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดเป็นครัง้ๆ ไป โดยเป็นกำร

ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ.2535                       

และพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดไวเ้พื่อใหเ้ป็นตำมกฎหมำยและหลกักำร

ก ำกบัดแูลกจิกำรทดี ี
 

 กำรประชุมกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร เป็นกำรประชุมก ำหนดไวปี้ละ 1 ครัง้ จะเป็นกำรประชุมเฉพำะกรรมกำร

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร โดยไม่มปีระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และฝ่ำยบรหิำรอื่นๆ เขำ้ร่วมประชุม โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำรมโีอกำสที่ได้ประชุมระหว่ำงกนัเองเพื่อพจิำรณำเกี่ยวกบัประเดน็ต่ำงๆ 

เกีย่วกบัฝ่ำยจดักำรอย่ำงอสิระ โดยไม่มฝ่ีำยบรหิำรและสรุปผลใหฝ่้ำยบรหิำรไดร้บัทรำบ 
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ในปี 2561 ได้มีกำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกคณะล่วงหน้ำทัง้ปี จ ำนวนทัง้หมด 12 ครัง้               
และเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้อกีจ ำนวน 1 ครัง้  ตำมก ำหนดกำรดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ทุกครัง้จะมฝ่ีำยบรหิำรเขำ้ร่วมประชุมทุกครัง้ เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
น ำเสนอขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ และรบัทรำบนโยบำยโดยตรงจำกคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อให้สำมำรถ  น ำไปปฏบิตัไิด้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครัง้ที่/2561 วนัที่ เดอืน พทุธศกัราช

1 26 เมษายน 2561

การประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2561 

ครัง้ที/่2561 วนัที่ เดอืน พทุธศกัราช

1 25 มกราคม 2561

2 22 กุมภาพนัธ์ 2561

3 29 มนีาคม 2561

4 26 เมษายน 2561

5 31 พฤษภาคม 2561

6 28 มถุินายน 2561

7 26 กรกฎาคม 2561

8 30 สงิหาคม 2561

9 27 กนัยายน 2561

10 25 ตุลาคม 2561

11 29 พฤศจกิายน 2561

12 20 ธนัวาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  ประจ าปี 2561 
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กำรถอืหุน้ของกรรมกำรทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ณ 31 ธนัวำคม 2560 เปรยีบเทบียกบัสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2561 

 
หมำยเหต ุ   1.  * กรรมกำรอสิระ 

  2.  นำยประภำส   ชุตมิำวรพนัธ ์  จ ำนวนหุน้  19,022,666  หุน้ 

       นำงสมุติรำ     ชุตมิำวรพนัธ ์(ภรรยำ) จ ำนวนหุน้    3,048,163  หุน้ 

  3.  จ ำนวนหุน้เพิม่ขึน้ (ลดลง) จำกกำรซือ้ขำยหุน้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนหุ้น (หุ้น) จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละ

จ ำนวนหุ้น หมำยเหต ุ
ณ 

31/12/2560 
ณ           

31/12/2561 เพ่ิม (ลด) 

Par 0.50 บำท ในปี 2561 3 
ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียง 

1 นำยปรชีำ   อรรถวภิชัน์* กรรมกำรอสิระ /ประธำนกรรมกำร 15,681  15,681  -    0.00                 -    
2 นำยประภำส   ชตุมิำวรพนัธ ์2 กรรมกำร / ประธำนบรหิำร 20,728,917  22,070,829    1,341,912  5.758 ซือ้หุน้เพิม่  

(รวมคู่สมรส)   1,341,912 หุน้ 
3 นำยพงศ ์  ชนิธรรมมติร กรรมกำร / รองประธำนบรหิำร             -    -                   -    -    ไมม่หีุน้ TSTE 
4 นำยชนะชยั   ชตุมิำวรพนัธ ์ กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 63,818,515  63,818,515  -    16.649  -    
5 นำยณรงค ์ เจนลำภวฒันกุล กรรมกำร -    -    -    -    ไมม่หีุน้ TSTE 
6 นำยจเดจ็   อนิสว่ำง* กรรมกำรอสิระ         -                -                   -    -    ไมม่หีุน้ TSTE 
7 นำงสำวจฑุำทพิย ์  อรณุำนนทช์ยั* กรรมกำรอสิระ 153,331  153,331      -    0.040  - 
8 นำยสมชำย   ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 625,781  625,781                 -    0.163  - 
9 นำยชลชั   ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 191,664  191,664                 -    0.050  - 
10 นำยธนดล   สุจภิญิโญ กรรมกำร 3,834,354  3,834,354                 -    1.000  - 
11 นำยวนิย ์  ชนิธรรมมติร กรรมกำร 2,827,811  2,827,811                 -    0.738  - 
12 นำยสุวฒัน์   สมัมำชพีวศิวกุล* กรรมกำรอสิระ - -                -    - ไมม่หีุน้ TSTE 
13 นำงพวงทพิย ์  ศลิปศำสตร*์ กรรมกำรอสิระ - -                -    - ไมม่หีุน้ TSTE 
14 นำงเยำวนุช   เดชวทิกัษ ์ กรรมกำรและรองกก.ผจก.ใหญ่ 31,299,893  31,299,893                 -    8.165  - 
15 นำยพลัลภ  เหมะทกัษณิ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ - -                -    - ไมม่หีุน้ TSTE 
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กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร 
กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำรบริษทั  สรปุได้ดงัน้ี 
1.  กรรมกำรของบรษิทัเลอืกตัง้โดยทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้  โดยมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำหำ้คน ซึ่งกรรมกำรไม่น้อย

กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิ่นทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัรและมีกรรมกำรที่เป็นอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึ่งปัจจุบนับริษัท มีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 15 คน       
โดยกรรมกำรอสิระทุกท่ำนมคีุณสมบตัติำมทีก่ฎหมำยและขอ้บงัคบัก ำหนด 

2.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1)  ผูถ้อืหุน้รำยหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 
         (2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรือหลำยคน   
เป็นกรรมกำรกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

(3)  บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

(4)  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำร    
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนในทีป่ระชุมนัน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

3. ในกำรประชุมสำม ัญประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหนึ่งในสำมเป็น

อ ัตรำถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำร        

ที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิัทนัน้ ให้กรรมกำรจบัสลำกกนัว่ำผู้ใดจะออก    

สว่นในปีทีส่ำมและปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

4.  นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

5.  กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อบรษิทั กำรลำออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลำออกไปถงึบรษิ ั

6. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือก

บุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ตำมที่

คณะกรรมกำรสรรหำได้พจิำรณำและเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม

คณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำสองเดอืน บุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว

จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน 

มตขิองคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำร            
ทีย่งัเหลอือยู่ 

7. ที่ประชุมผู้ถอืหุน้อำจลงมตใิหก้รรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระไดด้้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่ำ                 
กึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

8. กรรมกำรจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
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กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรประเมนิผลงำนตนเองทัง้คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงน้อย

ปีละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้มกีำรพิจำรณำทบทวนผลงำนประเด็นและ
อุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำโดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรน ำผลกำรประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในกำรปรบัปรุงกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีแ่ละเพิม่ประสทิธผิลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรโดยใช ้“แบบฟอรม์กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรทัง้คณะ”          ตำม
แนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภำยหลงัคณะกรรมกำรแต่ละคณะประเมนิผลงำนเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมนิผลกำรปฎิบตัิงำน
กลบัมำยงัส ำนักเลขำนุกำรบรษิทั และเลขำคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมนิของกรรมกำรแต่ละ
คนและสรุปผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยในรอบปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บรษิทัและ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะรบัทรำบต่อไป 

 

หลกัเกณฑก์ำรประเมนิผลงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย (ทัง้คณะและรำยบุคคล) 
กำรประเมินผลกำรปฏบิตัิงำนคณะกรรมกำรบรษิัท บรษิัทได้น ำแบบฟอร์มประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร

บรษิทั ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่หลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิประกอบกำรพจิำรณำ 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
 

กำรประเมินตนเองของกรรมกำรทัง้คณะ ประจ ำปี 2561 

กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษทั 

ล ำดบั หวัข้อประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

1 โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 3.615 ดมีำก 

2 บทบำท หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 3.543 ดมีำก 

3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 3.543 ดมีำก 

4 กำรท ำหน้ำทีข่องกรรมกำรบรษิทั 3.543 ดมีำก 

5 ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 3.613 ดมีำก 

6 กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรบรษิทั และกำรพฒันำผูบ้รหิำร 3.456 ดมีำก 

  ภำพรวมเฉล่ีย 3.552 ดีมำก 
 

ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ล ำดบั หวัข้อประเมิน 
รำยบคุคล รำยคณะ 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

1 โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 3.600 ดมีำก 3.667 ดมีำก 

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 3.650 ดมีำก 3.889 ดมีำก 

3 บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 3.400 ดมีำก 3.633 ดมีำก 

  ภำพรวมเฉล่ีย 3.550 ดีมำก 3.730 ดีมำก 
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ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ล ำดบั หวัข้อประเมิน 
รำยบคุคล รำยคณะ 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

1 โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 3.600 ดมีำก 3.667 ดมีำก 

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 3.650 ดมีำก 3.556 ดมีำก 

3 บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 3.400 ดมีำก 3.416 ดมีำก 

  ภำพรวมเฉล่ีย 3.550 ดีมำก 3.546 ดีมำก 
 

ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ล ำดบั หวัข้อประเมิน 
รำยบคุคล รำยคณะ 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

1 โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 3.600 ดมีำก 3.69 ดมีำก 

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 3.650 ดมีำก 3.733 ดมีำก 

3 บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 3.400 ดมีำก 3.48 ดมีำก 

  ภำพรวมเฉล่ีย 3.550 ดีมำก 3.634 ดีมำก 
 

ผลกำรประเมินตนเองของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (CEO) 

ล ำดบั หวัข้อประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็   
4 

1 ควำมเป็นผูน้ ำ 4.0 ดมีำก 

2 กำรก ำหนดกลยุทธ ์ 3.3 ดมีำก 

3 กำรปฏบิตัติำมกลยุทธ ์ 3.8 ดมีำก 

4 กำรวำงแผนและผลกำรปฏบิตัทิำงกำรเงนิ 3.7 ดมีำก 

5 ควำมสมัพนัธก์บัคณะกรรมกำร 3.8 ดมีำก 

6 ควำมสมัพนัธก์บัภำยนอก 3.8 ดมีำก 

7 กำรบรหิำรและควำมสมัพนัธก์บับุคลำกร 3.5 ดมีำก 

8 กำรสบืทอดต ำแหน่ง 3.3 ดมีำก 

9 ควำมรูด้ำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 4.0 ดมีำก 

10 คุณลกัษณะส่วนตวั 4.0 ดมีำก 

  ภำพรวมเฉล่ีย 3.7 ดีมำก 

 
ทัง้นี้กำรประเมินตนเองของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ ผลกำรประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรในแต่ละปีดว้ย 
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กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญั ใหม้กีำรฝึกอบรมและกำรใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัท 

เพื่อให้มีกำรปรับปรุงและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่ อง ทัง้หลักสูตรกำรอบรมภำยในและภำยนอกบริษัท                      
โดยคณะกรรมกำรบรษิทัทุกท่ำนต้องไดร้บักำรฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขำ้ใจกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรคณะกรรมกำร 
และผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยคณะกรรมกำรบรษิทัไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสตูรกบัสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) ในหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร 
The Role of Chairman (RCP) หลกัสตูร Audit Committee Program 

 

เลขำนุกำรบริษัท เข้ำอบรมหลกัสูตร CSP และ EMT ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
 

ส ำหรบักรรมกำรทีเ่ขำ้รบัต ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมกำรของบรษิทั  บรษิัทได้จดัเตรยีมเอกสำรใหก้รรมกำร
ใหม่ได้รบัทรำบนโยบำยธุรกจิรวมทัง้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง เช่น โครงสร้ำงทุน ผู้ถือหุ้น ผลกำรด ำเนินงำนรวมทัง้กฎหมำย
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ  พร้อมทัง้ส่งมอบคู่มอืส ำหรบักรรมกำร ซึ่งเป็นขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ส ำหรบักำรเป็นกรรมกำรบริษัท
ใหก้บักรรมกำรทัง้นี้คู่มอืกรรมกำรประกอบดว้ย 

1.  พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรบัปรุง) 
2.  ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี ำหรบักรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีน 
3.  จรรยำบรรณธุรกจิ 
4.  หนงัสอืรบัรองบรษิทั วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั 
5.  คู่มอืกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนของ ก.ล.ต. 
6.  หนงัสอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน 
7.  หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
8.  รำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูประจ ำปีของบรษิทัฉบบัล่ำสดุ 
 

ในกรณีกรรมกำรที่ยงัไม่ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรบริษัท บริษัทจะด ำเนินกำรส่งเข้ำรบักำรอบรม               
โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

 

ส ำหรบัในปี 2561 นำงสำวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช)ี ได้เขำ้อบรม หลกัสูตรประเดน็กำร
เปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 3 ฉบับส ำคัญ TFRS 15 และร่ำง TFRS9,TFRS15 หลักสูตร        
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่ส ำคญัของ TFRS (ฉบบัปรบัปรุง 2560)  หลกัสูตรกำรท ำ Cash Budgeting เพื่อ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูในกำรวำงแผนและกำรตดัสนิใจส ำหรบัผูบ้รหิำร 

 

แผนกำรสืบทอดงำน 
บริษัทฯ เห็นว่ำองค์กรจะเจริญก้ำวหน้ำและพัฒนำได้ ขึ้นอยู่กับบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ                

มีคุณธรรม ส ำหรบัต ำแหน่งผู้บริหำรระดบัสูง คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนศกึษำหำขอ้มลูคดัเลอืกบุคคลใหเ้หมำะสมกบัต ำแหน่งงำน เป็นแผนกำรสบืทอดงำนต่อไปในอนำคต 

 
 
 
 
 
 



 

57 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

8.2  ผูบ้ริหำร 
                ผูบ้ริหำร1 ณ 31 ธนัวำคม 2561  

1. นำยชนะชยั   ชุตมิำวรพนัธ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร   
2. นำยพลัลภ   เหมะทกัษณิ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
3. นำงเยำวนุช   เดชวทิกัษ ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 
4. นำยธนำกร2   เจรญิวงศำ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตรแ์ละสนบัสนุนองคก์ร  
5. นำงสำวอมรรตัน์  หตัถกรรม        ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
  

หมำยเหต ุ1  ผูบ้รหิำร หมำยถงึผูบ้รหิำรตำมเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด    
                     หลกัทรพัย ์ 

   2  แต่งตัง้นำยธนำกร เจรญิวงศำ ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตรแ์ละ   
     สนบัสนุนองคก์ร (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2562) 

 

กำรถือหลกัทรพัยข์องผูบ้ริหำรระดบัสูง เปรียบเทียบ 3 ปี 

ล ำดบั ชื่อ – นำมสกุล 
จ ำนวนหุน้ (หุน้) จ ำนวนหุน้เพิม่ (ลด) 

ระหว่ำงปี (หุน้) 
31 ธ.ค.2561 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

1 นำยชนะชยั      ชุตมิำวรพนัธ ์ 63,818,515 63,818,515 63,818,515 ไม่เปลีย่นแปลง 

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภำวะ  ไม่มกีำรถอืหุน้) 
     2 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ - - - ไมม่ีหุ้น TSTE 

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภำวะ  ไม่มกีำรถอืหุน้) 

3 นำงเยำวนุช เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 31,299,893 31,299,893 ไม่เปลีย่นแปลง 

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภำวะ    ไมม่กีำรถอืหุน้) 

4 นำยธนำกร เจรญิวงศำ - - - ไม่มหีุน้ TSTE 

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภำวะ    ไมม่กีำรถอืหุน้) 

5 นำงสำวอมรรตัน์ หตัถกรรมก - - - ไม่มหีุน้ TSTE 

 
หน้ำที่และควำมรบัผดิชอบโดยรวมของผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั คอืกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์และเป้ำหมำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดไว ้รวมถงึหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใน        กำร
ด ำเนินงำนตำมแผนธุรกจิและบรหิำรงบประมำณตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร 

 

ในปี 2561 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยทุกสำยงำนจะร่วมประชุมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
ทุกวนัพุธที ่1 และพุธที ่3 ของเดอืน เพื่อตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนและแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็เพื่อปรบัปรุงกำรท ำงำน
และเป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำนใหด้ยีิง่ขึน้ 
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ทัง้นี้ ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.23/2551       
เรื่องก ำหนดบทนิยำมผู้บริหำรเพื่อกำรปฏิบตัิตำมหมวด 3/1 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535        
ซึง่แกไ้ขโดยพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 โดยผูบ้รหิำรทัง้ 6 คน ไม่มคีุณสมบตัติ้องหำ้ม
ดงันี้ 

1. ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิเกีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทุจรติ 
2. ไม่มปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีท่ ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั 

 

อนึ่ง กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของกำรขำดควำมน่ำไว้วำงใจ           
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กจ.8/2553 เรื่องกำรก ำหนดลกัษณะควำมน่ำไวว้ำงใจ
ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั 

 

อ ำนำจอนุมตัติำมคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร 
งบประมำณประจ ำปี คณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิ
งบโครงกำรลงทุนใหม่     รำยกำรมมีลูค่ำมำกกว่ำ 25 ลำ้นบำท  คณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิ
งบโครงกำรลงทุนใหม่     รำยกำรมมีลูค่ำไม่เกนิ   25 ลำ้นบำท  คณะกรรมกำรบรหิำรอนุมตั ิ
งบโครงกำรลงทุนใหม่     รำยกำรมมีลูค่ำไม่เกนิ     5 ลำ้นบำท  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรอนุมตั ิ
และใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อทรำบ 
หมายเหตุ * อ านาจอนุมตัดิงักล่าวอยู่ภายใต้หลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

1. ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
และตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

2. ก ำหนดกลยุทธแ์ละแผนกำรธุรกจิ เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำม
กลยุทธแ์ละแผนกำรทำงธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

3. แสวงโอกำสทำงธุรกจิกำรลงทุนใหม่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อเพิม่รำยได้
ใหแ้ก่บรษิทั เสนอใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำ 

4. บรหิำรงำนบรษิทัตำมนโยบำย และเป้ำหมำย และแผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และงบประมำณ
ของบรษิทั รวมถงึแผนธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5. มอบอ ำนำจ หรอืมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏบิตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑอ์ ำนำจอนุมตั ิหรอืระเบยีบขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดไว้ 

6. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 
7. พจิำรณำกำรเขำ้ท ำสญัญำเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และสญัญำต่ำงๆ ซึง่เป็นผลประโยชน์ต่อกจิกำรของบรษิัท 

รวมทัง้ก ำหนดขัน้ตอนและวิธีกำรจัดท ำสัญญำดังกล่ำว เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ
คณะกรรมกำรบรษิทั 

8. มอี ำนำจในกำรออก แกไ้ข เพิม่เตมิ ปรบัปรุง ระเบยีบ ค ำสัง่ และขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำนของบรษิัท 
เช่น กำรบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวนิยัพนกังำนและลกูจำ้ง 
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ทัง้นี้กำรใชอ้ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บุคคลอื่นทีป่ระธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร 
เหน็สมควร ไม่รวมถงึอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมตัริำยกำรใดทีต่นเองหรอืบุคคลเกีย่วขอ้ง ซึง่อำจมคีวำมขดัแยง้ 
มีส่วนได้เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือ
รำยกำรทีไ่ม่อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินธุรกจิปกตทิัว่ไปของบรษิทั บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม ซึง่กำรอนุมตัริำยกำรดงักล่ำว
ต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิำรณำ และอนุมตัติำมขอ้บงัคบั
ของบรษิทั หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

 

8.3  เลขำนุกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรบรษิทัไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของบทบำทหน้ำทีข่องเลขำนุกำรบรษิทั ซึง่มสี่วนช่วยสนับสนุน

กำรด ำเนินงำนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีปฏบิตัถิูกตอ้งตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ นำงจุไรรตัน์ นิลด ำ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ท ำหน้ำที่ประสำนงำน
ระหว่ำงกรรมกำรบรษิัทและฝ่ำยจดักำร ดูแลประสำนงำนด้ำนกฎเกณฑต่์ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง สนับสนุนให้ด ำเนินกำรตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีพรอ้มปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัและประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมทัง้กำรติดตำมผลกำรปฎิบตัิ ตำมมติคณะกรรมกำรบรษิัท      
และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนรบัผดิชอบกำรจดัเกบ็เอกสำรทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยเปิดเผยคุณสมบตัใินแบบรำยงำน 
56-1 และรำยงำนประจ ำปี เอกสำรแนบรำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั 

 

8.4  ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำร 
8.4.1  ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 

หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย  
“ตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 90 วรรคหน่ึงก ำหนดว่ำ ห้ำมมิให้บริษัท

จ่ำยเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมกำร เวน้แต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั  ในกรณีทีข่อ้บงัคบัของ
บรษิทัมไิดก้ ำหนดไว ้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตำมมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 12 ก ำหนดว่ำ “ กรรมกำรของบรษิัทมสีทิธไิด้รบัค่ำตอบแทนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีซ่ึง่
ค่ำตอบแทนไดแ้ก่ เงนิเดอืน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง  โบนสั” 

 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่ทบทวน
พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมส ำหรบัคณะกรรมกำร โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัอตัรำค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริษัทในบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน           
รวมทัง้พจิำรณำอตัรำกำรขยำยตัวทำงธุรกจิ และภำระควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิัท        
ทัง้นี้บรษิทัไดข้ออนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ ดงันี้.- 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร  (ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน) 
ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2561 มมีติอนุมตัิเฉพำะเบีย้

ประชุมประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย  ส ำหรบัปี 2561 เป็นดงันี้.- 
-  ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรเดอืนละ 78,000. - บำท 
-  ค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อท่ำนเดอืนละ 18,000. – บำท –  

เบีย้ประชุมคณะกรรมกำร 
    ประธำน (เดอืนละไม่เกนิ 1 ครัง้) 18,000.- บำท   (ปรบัเพิม่ขึน้ 6,000 บำท) 
    กรรมกำร (เดอืนละไม่เกนิ 1 ครัง้) 12,000.- บำท 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย 
-  ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบเดอืนละ 12,000. - บำท 
-  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบต่อท่ำนเดอืนละ    6,000. - บำท 

เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ต่อท่ำน ครัง้ละ 
   เบีย้ประชุมประธำน ครัง้ละ 12,000.-  บำท (ปรบัเพิม่ขึน้ 6,000 บำท) 
   เบีย้ประชุมกรรมกำร ครัง้ละ   6,000.-  บำท 
 

ส ำหรบัเงนิโบนัสที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2561 มมีติอนุมตัิให้
จ่ำยเงนิโบนสัใหแ้ก่คณะกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรโดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในปีทีผ่่ำนมำ 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นตวัเงิน  ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2561       
หน่วย:บำท 

ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร 

TSTE 
ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทน โบนัส ค่ำเบีย้ 

โบนัส รวม 
กรรมกำร 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

ประชมุ 

1 นำยปรชีำ   อรรถวภิชัน์ 1,056,000.00     192,000.00 351,000.00 1,599,000.00 

2 นำยประภำส   ชุตมิำวรพนัธ ์ 216,000.00     132,000.00 81,000.00 429,000.00 

3 นำยพงศ์   ชนิธรรมมติร 216,000.00     132,000.00 81,000.00 429,000.00 

4 นำยชนะชยั   ชุตมิำวรพนัธ ์ 216,000.00     138,000.00 81,000.00 435,000.00 

5 นำยวนิย ์  ชนิธรรมมติร 216,000.00     108,000.00 81,000.00 405,000.00 

6 นำยณรงค ์ เจนลำภวฒันกุล 216,000.00     144,000.00 81,000.00 441,000.00 

7 นำยชลชั   ชนิธรรมมติร ์ 216,000.00     72,000.00 81,000.00 369,000.00 

8 นำยสมชำย   ชนิธรรมมติร ์ 216,000.00     120,000.00 81,000.00 417,000.00 

9 นำยธนดล   สจุภิญิโญ 216,000.00     120,000.00 81,000.00 417,000.00 

10 นำงสำวจฑุำทพิย ์  อรณุำนนทช์ยั 216,000.00     120,000.00 81,000.00 417,000.00 

11 นำยพลัลภ  เหมะทกัษณิ 216,000.00     150,000.00 81,000.00 447,000.00 

12 นำงเยำวนุช   เดชวทิกัษ์ 216,000.00     138,000.00 81,000.00 435,000.00 

13 นำยจเดจ็   อนิสวำ่ง 216,000.00 144,000.00 54,000.00 144,000.00 81,000.00 639,000.00 

14 นำงพวงทพิย ์  ศลิปศำสตร ์ 216,000.00 72,000.00 27,000.00 144,000.00 81,000.00 540,000.00 

15 นำยสวุฒัน์   สมัมำชพีวศิวกุล 216,000.00 72,000.00 27,000.00 168,000.00 81,000.00 564,000.00 

รวม 4,080,000.00 288,000.00 108,000.00 2,022,000.00 1,485,000.00 7,983,000.00                

ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ตวัเงิน  
ประกนัสขุภำพกลุ่ม และกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี โดยเป็นกำรประกนักลุ่มรวมกบัพนกังำนทัง้องคก์ร 
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8.4.2 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริหำร  ในปี 2561  ไม่มีค่ำตอบแทนรำยเดือน และไม่มีเบี้ยประชุม 

 

นโยบำยค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (Chief of Executive Officer) 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผูพ้จิำรณำค่ำตอบแทนและโบนสัของประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิโดยกำรพจิำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะมทีัง้
ระยะสัน้และระยะยำว โดยมีขัน้ตอนกำรพิจำรณำชดัเจน โดยกำรพิจำรณำระยะสัน้ คือกำรพิจำรณำจำกผลกำร
ด ำเนินงำนทำงธุรกจิของบรษิทัในแต่ละปีว่ำ เป็นไปตำมนโยบำยและแผนธุรกจิทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดม้อบหมำยไว้
หรอืไม่ โดยเปรยีบเทยีบกบัผลประกอบกำรในธุรกจิเดยีวกนั และภำพรวมในระยะยำว           คอืควำมสำมำรถในกำร
เชื่อมโยงวิสยัทศัน์ พนัธกุล กลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชดัเจน ควำมสำมำรถในกำรพฒันำ 
ปรบัปรุงประสทิธภิำพ และแกไ้ขกำรด ำเนินงำนใหอ้ย่ำงทนัท่วงทแีละทนัต่อสถำนกำรณ์ของธุรกจิ รวมถงึพจิำรณำจำก
คะแนนกำรประเมนิผลงำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรโดยคณะกรรมกำรบรษิทั 

นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  (Managing Director) 

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หน้ำทีเ่ป็นผูดู้แลทำงดำ้น Operation  คณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยใหอ้ยู่ในอ ำนำจ
อนุมตัขิองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เป็นผูพ้จิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ตำมนโยบำยทัง้ในระยะสัน้ 
และระยะยำว โดยมขีัน้ตอนกำรพจิำรณำ และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 

1. กำรพจิำรณำจำกภำระหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ตำมนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำย           
งำนทำงดำ้น Operation  

2. พจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในทุกมติวิ่ำ เป็นตำมแผนธุรกจิ 
3. พจิำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรพฒันำธุรกจิและปรบัปรุงประสทิธภิำพใหด้ขีึน้ 

 

 ในปี 2561 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูง 5 คน มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมำยเหต ุ  ผูบ้รหิำร ตำมนิยำมส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

 

 
 
 

รำยละเอียดค่ำตอบแทน จ ำนวนเงิน 

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนรวม 19,994,750 

โบนสั 8,202,542.00 

ค่ำครองชพีและอื่นๆ 28,800.00 

ค่ำน ้ำมนัรถ 219,331.00 

รวม 29,643,335.00 



 

62 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรอ่ืนๆ (ท่ีไม่ใช่ตวัเงิน) 

1. ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร   มรีถประจ ำต ำแหน่ง+พนกังำนขบัรถ+ค่ำน ้ำมนัรถ 
2. กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่   มรีถประจ ำต ำแหน่ง+พนกังำนขบัรถ+ค่ำน ้ำมนัรถ 
3. รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่   มพีนกังำนขบัรถ+ค่ำน ้ำมนัรถ 

สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ        
  4.   รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่                             มรีถประจ ำต ำแหน่ง+ค่ำน ้ำมนัรถ 

สำยงำนยุทธศำสตรแ์ละสนบัสนุนองคก์ร    

              5.   ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ  มคี่ำน ้ำมนัรถ 
 

8.5  บุคลำกร     

จ ำนวนพนักงำนและค่ำตอบแทน 

   โครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพื่อให้มีควำมเป็นเอกภำพ      
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันภำยใต้กำรก ำกับดูแลของประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร          
ทัง้นี้ บุคคลของบรษิทัและบรษิทัย่อยสำมำรถถ่ำยโอนภำระหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบเพื่อกำรเตบิโตกำ้งหน้ำไดต้ลอดเวลำ 

ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่พนกังำนในรปูแบบเงนิเดอืน ค่ำครองชพี รำงวลัผลตอบแทนกำร
ท ำงำน ซึง่ไดก้ ำหนดใหพ้จิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี เพื่อเป็นกำรตอบแทนควำมทุ่มเทควำมร่วมมอืร่วมใจ
ของพนกังำนทุกคนทีช่่วยผลกัดนัใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทับรรลุเป้ำหมำย 

นโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนบริษทัและบริษทัย่อย 
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร พิจำรณำค่ำตอบแทนของพนักงำนตัง้แต่          

ระดบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ลงไปถงึระดบัปฏบิตักิำร  โดยใช ้KPI เป็นตวัก ำหนดกำรวดัผล KPI องคก์รประกอบดว้ย 
 

1. กำรเงนิ       40% 
2. ผูม้สีว่นไดเ้สยี       5% 

   3. กำรด ำเนินงำน 
        - Operation ปกต ิ     35% 
       - งำนโครงกำร      20% 
   4. กำรพฒันำคนและวฒันธรรมองคก์ร    0% 
                   รวม           100% 
 

ทัง้นี้ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรประเมนิผลงำน บรษิทัจะน ำขอ้มลูเหล่ำนัน้มำพจิำรณำในกำรใหโ้บนสั กำรพจิำรณำ
กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรปรบัอตัรำค่ำตอบแทน และกำรพฒันำพนกังำน โดยเฉพำะพนกังำนทีม่ศีกัยภำพสงู และผูส้บื
ทอดต ำแหน่ง เพื่อใหพ้นกังำนมขีวญัก ำลงัใจในกำรท ำงำน และใหบ้รษิทัมพีนกังำนทีพ่รอ้มจะกำ้วขึน้มำสูใ่นต ำแหน่ง
ผูบ้รหิำรของบรษิทัทีจ่ะขบัเคลื่อนใหบ้รษิทักำ้วไปขำ้งหน้ำ   
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ในปี 2561 บรษิทัมพีนกังำนรวมทัง้สิน้ 91 คน (รวมผูบ้รหิำร) โดยแยกตำมสำยงำนดงันี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 
 

แผนก /ฝ่ำย 
ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำร 8  คน  ฝ่ำยปฏบิตักิำรท่ำเรอื                     7  คน 
ส ำนกัเลขำ                     3  คน ฝ่ำยพฒันำธุรกจิและลกูคำ้สมัพนัธ ์     3  คน 
ฝ่ำยบญัช ี                    10  คน ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล                       4  คน 
ฝ่ำยกำรเงนิ                    7  คน ฝ่ำยธุรกำร                                 14  คน 
IT                                2  คน ด่ำนชัง่น ้ำหนกั                            15  คน 
ฝ่ำยจดัซือ้และพสัดุ           5  คน ฝ่ำยซ่อมบ ำรงุและยำนยนต ์            13  คน 

สรุปรวม     91  คน 
 

 

 

 

 

     

 

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมตัิในกำรปรบัปรุงโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของกลุ่ม 
TSTE โดยสถำบนักำรเงนิเป็นผูบ้รหิำรจดักำรกองทุนและจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเมื่อพนกังำนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบยีบ
ว่ำดว้ยกองทุน โดยในปี 2561 ไดห้กัเงนิสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 869,079.00 บำท ซึง่ไดด้ ำเนินกำรดงันี้ 

1) ยกเลิกเงินชดเชยเหน็จเกษียณอำยุ (เงินเดือน x 0.5 x อำยุงำน) ให้กบัพนักงำนที่มีสทิธิได้รบัจ ำนวน      
18 คน ในเดอืนมถุินำยน 2561 

2) ในเดือนกรกฎำคม 2561 พนักงำนทุกรำยเข้ำสู่ระบบกองทุนเลี้ยงชีพ โดยอตัรำเงินสะสมจำกเดิม 2%     
เป็น 3-5% โดยหกัจำกเงนิเดอืนพนกังำน  

  นโยบำยในกำรพฒันำพนักงำน 

ในปี 2561 ฝ่ำยบริหำรให้ควำมส ำคญักบักำรอบรมพนักงำนที่ต้องมทีกัษะในกำรท ำงำน ให้เหมำะกบั
ภำระหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และสอดคลอ้งนโยบำยขององคก์รดว้ย โดยเฉพำะพนกังำนทีต่อ้งปฎบิตัหิน้ำทีเ่กีย่วกบั กำร
ขบัยำนพำหนะ รถโฟล์ลฟิท์  รถเครน รถบรรทุก ตลอดจนกำรท ำงำนในที่สูง เป็นต้น พนักงำนเหล่ำนี้ควรได้รบักำร
ฝึกอบรมจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ มีมำตรฐำน ออกใบรับรองให้กับพนักงำนที่ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรม และรวมถึง         
เรื่องของสุขอนำมัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อองค์กร และเกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแล             
ของหน่วยงำนภำครัฐด้วย บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนวชิำชพี (Safety Officer)          
ซึง่มหีน้ำทีใ่นกำรคอยดแูลและป้องกนัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุจำกกำรท ำงำน และใหป้ฏบิตัไิปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด   

 

ค่ำตอบแทนพนักงำนท่ีเป็นตวัเงิน จ ำนวนเงิน 

เงินเดือนรวม 19,538,622.72 

โบนัส 9,813,180.00 

ค่ำล่วงเวลำ 2,067,613.00 

ค่ำครองชีพและอ่ืน 393,000.00 

เงินสวสัดิกำร* 4,102,195.00 

รวม 33,518,786.72 
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เสริมสรำ้งควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ 
โดยพนกังำนทีเ่ป็น จป.ของบรษิทัไดม้กีำรจดัประชุม Morning Talk เพื่อวตัถุประสงคด์งันี้ 

1. เพื่อเป็นกำรแจง้ขำ่วสำรต่ำงๆจำก Safety, HR, ธุรกำร 
2. เป็นกำรสือ่สำร 2 ทำง 
3. เป็นกำรเขำ้ไปรบัทรำบถงึปัญหำจำกพนกังำนโดยตรง 
4. เป็นกำรเน้นย ้ำในเรื่องควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  

มกีำรจดัสง่พนกังำนเขำ้ฝึกอบรมนอกสถำนทีห่รอืกำรจดัฝึกอบรมหน้ำงำน ดงันี้ 

1. กจิกรรม อบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและตรวจสำรเสพตดิในสถำนประกอบกจิกำร 
2. หลกัสตูรควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนส ำหรบัลกูจำ้งใหม่ 
3. หลกัสตูร ISO 9001:2015 
4. หลกัสตูรกำรขบัและบ ำรุงรกัษำรถยกอย่ำงถูกวธิแีละปลอดภยั (โฟคลฟิท)์ 
5. หลกัสตูรกำรใชแ้ละบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร (รถตกั) 
6. หลกัสตูร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC) 

และบริษัทยังให้ควำมรู้ในเรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง กำรดับเพลิงและอพยพในกรณี              
เกดิอคัคภียัซึง่เป็นกำรสรำ้งควำมรูแ้ละควำมสำมำรถไม่เพยีงช่วยเหลอืตนเองแต่ยงัสำมำรถช่วยเหลอืผูอ้ื่นและผูอ้ำศยัอยู่
ในชุมชนใกลเ้คยีง  

กำรอบรมของพนักงำน บรษิทั ไทยชูกำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน)  เริม่ 1 กนัยำยน – 31 ธนัวำคม 2561 
โดยเฉลีย่ภำยใน 4 เดอืน 

 จ ำนวนพนกังำน 91 คน 
จ ำนวนชัว่โมงกำรอบรม 6 หลกัสตูร 58 ชัว่โมง 
ชัว่โมงกำรอบรมโดยเฉลีย่ 0.64 ชัว่โมง/คน 

 

ดำ้นสขุอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ในปี 2561 พนกังำนของบรษิทัฯ มกีำรลำดงันี้ 
ประเภทกำรลำ จ ำนวนคน 

กำรเกดิอุบตัเิหตุจำกกำรท ำงำน 0 
กำรลำป่วย 55 * 
กำรเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน 0 

              
    หมำยเหต ุ * กำรลำป่วยทัว่ไปของพนกังำน ไม่ไดเ้กดิจำกกำรท ำงำน                   
 

          ควำมปลอดภยัในกำรปฎิบติังำน 

บรษิัทฯ ได้ส่งพนักงำนเขำ้อบรมหลกัสูตรควำมปลอดภยัในกำรปฏบิตังิำน กำรอบรมภำคปฏบิตัิในกำร
ป้องกนัอคัคภียัและฝึกซอ้มป้องกนัท่ำเรอื ทุกปี ปัจจุบนับรษิทัไดร้บักำรรบัรองหนังสือรบัรองกำรปฏบิตัขิองท่ำเรอืเพื่อ
กำรรกัษำควำมปลอดภยั SOC ตำม ISPS Code ซึง่ออกโดยกรมเจำ้ท่ำตัง้แต่ 19 ธนัวำคม 2560 ถงึ 18 ธนัวำคม 2565 
(รวม 5 ปี) 
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 ควำมปลอดภยั อำชีวอนำนัย และส่ิงแวดล้อม 

 บรษิทั มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิบนพืน้ฐำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มทีด่ ีโดยมแีนวปฏบิตัิ 

ดงันี้ 
 

1. บรษิทัจดัท ำแผนงำนดำ้นควำมปลอดภยัประจ ำปี  

2. ท ำกำรตดิประกำศสญัลกัษณ์เตอืนอนัตรำย และเครื่องหมำยเกีย่วกบัควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั ฝึกอบรม

ใหค้วำมรูใ้นเรื่องของควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนแก่พนกังำนทีป่ฎบิตังิำนภำคสนำมทุกเชำ้   

3. จดัหำอุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคลทีไ่ดม้ำตรฐำนใหพ้นักงำนไดส้วมใส่ในขณะปฏบิตัิงำน เช่น

เข็มขัดพยุงหลัง รองเท้ำนิรภัย ถุงมือ เสื้อติดสะท้อนแสง หน้ำกำกกันฝุ่ น Safety Belt ส ำหรับรถยก   

ตรวจสอบวดัสภำพลอ้มในกำรท ำงำน ไดแ้ก่ แสง เสยีง ควำมรอ้น  ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ เตอืนภยั ดบัเพลงิ 

ประตูหนีไฟ เป็นประจ ำ 

4. บรษิัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อม ในกำรท ำงำน เพื่อกำร

ปฏบิตังิำนของพนกังำนมคีวำมปลอดภยั ปรำศจำกอุบตัเิหตุ และโรคอนัเนื่องจำกกำรท ำงำน 
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กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

9. กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

คณะกรรมกำรบรษิทั ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลทีด่ ีเนื่องจำกตระหนักว่ำ กำรก ำกบัดูแลทีด่สีำมำรถ
เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงธุรกจิ อนัประกอบไปดว้ยกำรบรหิำรงำนบนพืน้ฐำนแห่งควำมรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์
สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส                 
มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล มัน่คงและเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

9.1  นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

  ในปี 2561 นโยบำยกำรก ำกับดูแลได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักกำรกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัท                     
จดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลมำปฏิบัติ         
เพรำะเป็นปัจจยัทีม่คีวำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรค ำนึงถงึคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐำนที่ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนให้มีประสทิธิภำพ และเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค ำนึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีโดยส่วนรวม โดยคณะกรรมกำรจะดูแลให้มกีำรปฏบิตัิตำม
นโยบำยและขอ้ปฏบิตัทิีร่ะบุไว ้โดยจะปรบัปรุงใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์  

บรษิัทฯ ได้จดัท ำทบทวนจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน (Code of Conduct) โดยได้รบั
กำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อประกำศให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของ
บรษิทัฯ มคีวำมเขำ้ใจ และสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไดอ้ย่ำงครบถว้น  สอดคลอ้ง
ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ที ัง้ 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1. สทิธผิูถ้อืหุน้  
2. กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
3. กำรค ำนึงถงึบทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส  
5. ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  ไว้ดงัน้ี.-  

คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรเชื่อมัน่และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำำกับดูแลกิจกำรที่ดี         
เพื่อเพิม่ควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มและพฒันำกำรทีท่ ำำใหเ้กดิกำรก ำกบัดแูลกจิกำร
ทีด่ขีองบรษิทั ซึง่รวมถงึควำมเขำ้ใจ ของคณะกรรมกำรในบรบิทธุรกจิ ควำมคำดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี โอกำสและควำม
เสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินกจิกำร โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะท ำกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรเสมอ 
และท ำกำรเผยแพร่นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรบนเว็บไซต์ของบรษิัท  ที่ http://tstegroup.com  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัทรำบแนวทำงปฏบิตัแิละกำรด ำำเนินธุรกจิของบรษิทั ภำยใตห้ลกักำรก ำำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ีนอกจำกนี้บรษิทัยงัไดท้ ำกำรเผยแพร่และสื่อสำรไปยงัพนักงำนของบรษิทั เพื่อใหร้บัทรำบและยดึถอืปฏบิตัิ 
ตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดัดว้ย 

1.  ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนน ำเอำหลกัส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีนกำรปฏบิตัิ-
หน้ำที่ด้วยควำมรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์สุจรติ เที่ยงธรรม โปร่งใส มวีสิยัทศัน์ ทัง้หมดต้องอยู่ภำยใต้จรยิธรรมในกำรประกอบ
ธุรกจิเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนและใหเ้กดิควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำรผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้อย่ำงเป็นธรรม 

2.  คณะกรรมกำรบรษิทัจะปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบมกีำรจดัแบ่งบทบำทหน้ำที่อย่ำงชดัเจน 

http://tstegroup.com/
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3.  คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่ส ำคญั                 
โดยจะต้องพิจำรณำถึงปัจจัยเสี่ยงและวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมเหมำะสม รวมทัง้ต้องด ำเนินกำร          
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำระบบบญัช ีรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรสอบบญัชมีคีวำมน่ำเชื่อถอื 

4.  คณะกรรมกำรบรษิทั จะตอ้งเป็นผูน้ ำและเป็นตวัอย่ำงในกำรปฏบิตังิำนตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่
ด ีและดแูลในเรื่องกำรจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

5.  คณะกรรมกำรบรษิทั ตอ้งจดัใหม้กีำรประเมนิผลตนเองรำยปี เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรฯ 

6.  คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดจรรยำบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรผู้บริหำร 
พนกังำนรวมถงึลกูจำ้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประพฤตปิฏบิตัคิวบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบบรษิทั 

7.  มกีำรเปิดเผยสำรสนเทศของบรษิทัในเรื่องทำงกำรเงนิและทีไ่ม่ใช่เรื่องทำงกำรเงนิ อย่ำงเพยีงพอเชื่อถอืได้
และทนัเวลำ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

8.  ผูถ้อืหุน้บรษิทั จะไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมกนั มสีทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มลูสำรสนเทศและมชี่องทำงใน
กำรสือ่สำรกบับรษิทัทีเ่หมำะสม 

9.  มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรบัผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคัญทุกระดับอย่ำงเหมำะสม      
และมกีระบวนกำรสรรหำทีโ่ปร่งใสเป็นธรรม 

บรษิทั มนีโยบำยในกำรส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมกำรทุกท่ำนเขำ้รบักำรอบรมกบัสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
และสถำบนัอื่นๆ ในหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นกำรเพิม่พูนควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบับทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร                   
โดยแจ้งให้กรรมกำรทรำบ  ส่งเสริมกำรปลูกจติส ำนึกแห่งควำมรบัผิดชอบภำยใต้หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี
ให้กบักรรมกำร  ผู้บรหิำร  พนักงำนและผู้เกี่ยวขอ้งใหพ้นักงำนทุกคนได้รบัทรำบข่ำวกำรด ำเนินกำรทีเ่กี่ยวกบักำรก ำกบั
ดูแลกจิกำร  จดัให้มกีำรประชุมกนัในระดบัต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อเสรมิสร้ำงบรรยำกำศที่ดเีป็นกำรเสรมิควำมเขำ้ใจกนั
ระหว่ำงฝ่ำยบรหิำรและพนกังำน  เปิดโอกำสใหม้กีำรซกัถำมขอ้ขอ้งใจไดอ้ย่ำงอสิระตลอดจนเสรมิสรำ้งใหพ้นกังำนตระหนักถงึ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมชุมชนและสิง่แวดลอ้มภำยนอกบรษิทัดว้ย 

9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย 

เพื่อให้กำรปฎิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล คณะกรรมกำรได้
แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อแบ่งภำระของคณะกรรมกำรในกำรตดิตำม ก ำกบัดูแล หรอืพจิำรณำศกึษำเรื่องส ำคญั 
ของบริษัทฯในรำยละเอียด โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยมีอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมกำรบรหิำร 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
4. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  (ไดร้บักำรแต่งตัง้เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิำยน 2561) 
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9.2.1 คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบรหิำรได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้โดยคณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด 6 ท่ำน   

โดยคดัเลอืกจำกบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ มคีวำมใจบทบำทหน้ำทีท่ีต่้องรบัผดิชอบและมคีวำมเขำ้ใจลกัษณะงำน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี มีหน้ำที่ดูแลกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
คณะกรรมกำรบรษิทั และค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเสมอ คณะกรรมกำรบรหิำรมรีำยนำมดงัต่อไปนี้ 

 

* โดยนำงจุไรรตัน์ นิลด ำ  ท ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 
 

บทบำท  หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1. คณะกรรมกำรบรหิำรมอี ำนำจหน้ำทีจ่ดักำรงำนและด ำเนินกจิกำรของบรษิทัตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด

หรอืไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรใหด้ ำเนินกำรเฉพำะกรณี 
2. คณะกรรมกำรบรหิำรมอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรธุรกจิของบรษิทัตำมแผนงำนทีก่ ำหนดไว้ 
3. ประธำนกรรมกำรบรหิำรตอ้งรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อ

รบัทรำบถงึกจิกำรที่ฝ่ำยบรหิำรได้ท ำไปแลว้จะเกดิกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงส ำคญัแก่กจิกำรของบรษิทั และ/หรอื
เรื่องทีฝ่่ำยบรหิำรเหน็สมควรเสนอเพื่ออนุมตัเิป็นรำยเรื่องใหเ้สนอเพื่อรบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรก่อน 

4. คณะกรรมกำรบรหิำรมีอ ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกจิกรรมตำมทีก่ ำหนดเพื่อบรหิำรกจิกำรใหป้ระสบ
ควำมส ำเรจ็บรรลุเป้ำหมำยของบรษิทั   

5. จดัท ำและสอบทำนแผนทำงกำรเงนิและนโยบำยทีส่ ำคญัของบรษิทั และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท   
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

6. พฒันำและดแูลทรพัยำกรบุคคลและก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนใหด้ ำเนินไปตำมกลยุทธด์ำ้นทรพัยำกรบุคคล 
7. พจิำรณำแต่งตัง้ ตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรฝ่ำยงำนลงมำถงึพนักงำนระดบักลำง     

และจดัหำผูส้บืทอดกำรด ำรงต ำแหน่งต่อ 
8. ติดตำมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและควำมก้ำวหน้ำในกำร

ด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
9. ติดตำมกำรปฏบิตัิงำนของพนักงำนทุกระดบัเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งตำมแนวทำงทีบ่รษิทั 

ก ำหนดรวมทัง้ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในและกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบและนโยบำย         
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 
 
 
 

1. นำยประภำส      ชุตมิำวรพนัธ ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยพงศ ์          ชนิธรรมมติร กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยชนะชยั        ชุตมิำวรพนัธ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
4. นำยณรงค ์         เจนลำภวฒันกุล กรรมกำรบรหิำร 
5. นำงเยำวนุช        เดชวทิกัษ์ กรรมกำร / รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
6. นำยพลัลภ         เหมะทกัษณิ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
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ปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุม 9 ครัง้ มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม ่ำเสมอ                   
รวมถงึกำรรำยงำนกำรท ำหน้ำทีใ่นรอบปีทีผ่่ำนมำ 

 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ประจ ำปี 2561 

ครัง้ท่ี/2561 วนัท่ี เดือน พทุธศกัรำช 

1 17 มกรำคม 2561 

2 14 กุมภำพนัธ ์ 2561 

3 16 พฤษภำคม 2561 

4 20 มถุินำยน 2561 

5 18 กรกฎำคม 2561 

6 22 สงิหำคม 2561 

7 17 ตุลำคม 2561 

8 21 พฤศจกิำยน 2561 

9 20 ธนัวำคม 2561 
 

รำยนำมผูเ้ข้ำประชุม 
 

 

ล ำดบัท่ี 

 
 

ช่ือ – สกลุ 
 
 

ต ำแหน่ง 
คณะกรรมกำรบริหำร ประชุม 9 ครัง้ 

เข้ำประชมุ ทัง้ปี 
รวมครัง้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 นำยประภำส  ชุตมิำวรพนัธ ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 6 9 67 

2 นำยพงศ ์ ชนิธรรมมติร รองประธำนกรรมกำรบรหิำร 7 9 78 

3 นำยชนะชยั         ชุตมิำวรพนัธ ์ รองประธำนกรรมกำรบรหิำร 9 9 100 
4 นำยณรงค ์ เจนลำภวฒันกุล กรรมกำรบรหิำร 9 9 100 

5 นำยพลัลภ         เหมะทกัษณิ กรรมกำรบรหิำร 9 9 100 

6 นำงเยำวนุช        เดชวทิกัษ ์ กรรมกำรบรหิำร 5 9 56 
 

หมำยเหต ุ  คณะกรรมกำรบรหิำรมกีำรประชุมร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทัย่อย 
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      กำรถือหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำร ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงระหว่ำงปี 2561 
 

ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

หุน้สำมมญั 
จ ำนวนหุน้ ณ  
31 ธ.ค. 2560  

รำยกำรเปลีย่นแปลงระหว่ำงปี 2561 หุน้สำมมญั 
จ ำนวนหุน้ ณ 
31 ธ.ค. 2560  

รอ้ยละ
ของหุน้
ออกเสยีง 

ซื้อ ขำย 
รบัโอน
(โอน) 

รบัหุน้
ปันผล 

Par 0.50 บำท Par 0.50 บำท Par 0.50 บำท 
1 นำยปรชีำ   อรรถวภิชัน์* กรรมกำรอสิระ /ประธำนกรรมกำร 15,681         15,681 0.004 
2 นำยประภำส   ชตุมิำวรพนัธ ์2 กรรมกำร / ประธำนบรหิำร 17,788,066 1,234,600       19,022,666 4.9625 

(รวมคู่สมรส)   2,940,851 107,312       3,048,163 0.7952 
3 นำยพงศ ์  ชนิธรรมมติร กรรมกำร / รองประธำนบรหิำร -         - - 
4 นำยชนะชยั   ชตุมิำวรพนัธ ์ กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 63,818,515         63,818,515 16.649 
5 นำยณรงค ์ เจนลำภวฒันกุล กรรมกำร -         - - 
6 นำยจเดจ็   อนิสว่ำง* กรรมกำรอสิระ -         - - 
7 นำยวนิย ์  ชนิธรรมมติร กรรมกำร 2,827,811         2,827,811 0.738 
8 นำยชลชั   ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 191,664         191,664 0.05 
9 นำยสมชำย   ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 625,781         625,781 0.163 
10 นำยธนดล   สุจภิญิโญ กรรมกำร 3,834,354         3,834,354 1 
11 นำงสำวจฑุำทพิย ์  อรณุำนนทช์ยั* กรรมกำรอสิระ 153,331         153,331 0.04 
12 นำยพลัลภ  เหมะทกัษณิ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ -         - - 
13 นำงเยำวนุช   เดชวทิกัษ ์ กรรมกำรและรองกก.ผจก.ใหญ่ 31,299,893         31,299,893 8.165 
14 นำยสุวฒัน์   สมัมำชพีวศิวกุล* กรรมกำรอสิระ -         - - 
15 นำงพวงทพิย ์  ศลิปศำสตร*์ กรรมกำรอสิระ -         - - 
16 นำยธนำกร เจรฺญวงศำ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ -         - - 
17 นำงสำวอมรรตัน์ หตัถกรรม ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี -         - - 

 
หมำยเหต ุ 1. * กรรมกำรอสิระ     

  2. นำยประภำส ชุตมิำวรพนัธ ์  จ ำนวนหุน้  19,022,666   

        นำงสมุติรำ ชุตมิำวรพนัธ ์ (ภรรยำ) จ ำนวนหุน้  3,048,163   22,070,829 
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9.2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรษิัทได้อนุมตัิจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบตัง้แต่ปี 2542 มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ       
3 ปี โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรอสิระซึง่มคีุณสมบตัติำมทีก่ฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด มจี ำนวนอย่ำง
น้อย สำมคนและอย่ำงน้อยหนึ่งคนต้องมีควำมรู้ด้ำนบญัชแีละกำรเงินซึ่งปัจจุบนัประกอบ 3 ท่ำน ทุกท่ำนเป็นกรรมกำร       
ทีเ่ป็นอสิระดงัรำยชื่อต่อไปนี้ 

               ณ วนัที ่ 31  ธนัวำคม  2561 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง  
1.  นำยจเดจ็  อนิสว่ำง ประธำนกรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระมคีวำมรูด้ำ้นกฎหมำย 
2.  นำยสวุฒัน์  สมัมำชพีวศิวกลุ* กรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระและมคีวำมรูด้ำ้นบญัช ี
3.  นำงพวงทพิย ์ ศลิปศำสตร ์ กรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ 

 

หมำยเหต ุ

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดปัจจุบนัมกีำรต่อวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2559 
และสิ้นสุดลงในเดือนเมษำยน 2562 

2) นำงจุไรรตัน์ นิลด ำ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 

คณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 11/2560 เมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิำยน 2560 ได้มมีติอนุมตักิฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ดงันี้ 

1. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงัต่อไปนี้ 
1. สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรอืกำร
ว่ำจำ้งบรษิทัตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุระกจิของบรษิทั 

4. พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัท    
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรเพื่อขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ รวมทัง้เขำ้
ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิำรณำรำยกำรเกี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย   
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทั 
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6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำย งำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 
(1) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
(2) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในบรษิทั 
(3) ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(4) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(5) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(6) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(7) ควำมเหน็หรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 

(Charter) 
(8) รำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบ     

ทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
7. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ

ดังต่อไปนี้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท         
ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำ
ทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 
(1) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงประโยชน์ 
(2) กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ          

หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งธุรกจิของบรษิทั 
หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำข้ำงต้น 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

8. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัมอบหมำย ดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีองคป์ระกอบและคุณสมบติัดงัน้ี 
1. กรรมกำรตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมกำรอสิระ และมอีย่ำงน้อย 3 คน ซึง่ในจ ำนวนนี้อย่ำงน้อย 1 คน 

ต้องมคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจและประสบกำรณ์เพยีงพอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงนิ 

2. มคีุณสมบตัิตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

3. ให้คณะกรรมกำรบรษิัทเลอืก และแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. เลขำนุกำรบรษิทั  ท ำหน้ำที่เลขำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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3.วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  นับจำกวนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท

นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งต้น กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
1. ตำย 
2. ลำออก 
3. ขำดคุณสมบตักิำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมขอ้บงัคบันี้ หรอืตำมเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

ในกรณีทีก่รรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบควรแจง้ต่อบรษิทัฯ ล่วงหน้ำ 
1 เดอืน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมกำรบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรท่ำนอื่นที่มคีุณสมบตัิ
ครบถว้นทดแทนบุคคลทีล่ำออกและใหบ้รษิทัฯ แจง้กำรลำออกใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทรำบดว้ย 

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัท
แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมจี ำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด โดยบุคคลทีเ่ขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัคงเหลอือยู่ 

อนึ่งกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งได ้โดยมคีณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูส้รรหำ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ต่อไป 

4. กำรประชุม 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตำมทีเ่หน็สมควร อย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ และมอี ำนำจในกำร
เรยีกประชุมเพิม่ไดต้ำมควำมจ ำเป็น และองคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่ง 

2. กรรมกำรทุกท่ำนควรเข้ำร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจ ำเป็นควรแจ้งให้ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนั 

3. ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นประธำนที่ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ใน           
ที่ประชุมหรือติดภำรกิจที่จ ำเป็น ให้กรรมกำรตรวจสอบที่มำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบหนึ่งเป็น
ประธำนทีป่ระชุม 

4. กำรประชุมเป็นกำรเฉพำะกบัฝ่ำยบรหิำร หรอืผู้ตรวจสอบภำยใน หรอืผู้สอบบญัช ีต้องจดัให้มขีึน้อย่ำง
สม ่ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. กำรลงมตขิองกรรมกำรตรวจสอบกระท ำไดโ้ดยถอืเสยีงขำ้งมำก ทัง้นี้กรรมกำรตรวจสอบผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยี
ใดๆ ในเรื่องที่พจิำรณำ จะต้องไม่เขำ้ร่วมในกำรแสดงควำมเหน็และลงมติในเรื่องนัน้ๆ ถ้ำคะแนนเสยีง
เท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

6. น ำส่งหนังสอืเชิญประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนกำรประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นหรือเร่งด่วน
จะแจง้กำรนัดประชุมดดยวธิอีื่น หรอืก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่ำนัน้ได ้ดดยใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 

   
 5. กำรรำยงำน 

รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ และจดัท ำรำยงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัและลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมรวม 4 ครัง้ เพื่อท ำหน้ำที่ดูแลกำรด ำเนินกจิกำร    
ในนำมคณะกรรมกำรบรษิทัตำมบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  

 
 
 
 
 
 

 
จ ำนวนกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2561 มีดงัน้ี 

ช่ือกรรมกำร 
ประชมุ 4 ครัง้ 
เข้ำประชุม 

คิดเป็น
รอ้ยละ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

นำยจเดจ็          อนิสว่ำง 4/4 100 เมษำยน 2559 – เมษำยน  2562 
นำยสวุฒัน์        สมัมำชพีวศิวกุล 4/4 100 เมษำยน 2559 – เมษำยน  2562 
นำงพวงทพิย ์ ศลิป์ศำสตร ์ 4/4 100 เมษำยน 2559 – เมษำยน  2562 

 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2561  
            หน่วย : บำท 

 

ล ำดบั
ดบับ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน (ปี) โบนัส 
ค่ำตอบแทนรวม  

(ปี) 

1 นำยจเดจ็  อนิสว่ำง ประธำนกรรมกำร 144,000 48,000 192,000 

2 นำยสวุฒัน์  สมัมำชพีวศิวกุล กรรมกำรตรวจสอบ 72,000 24,000 96,000 

3 นำงพวงทพิย ์ ศลิปศำสตร ์ กรรมกำรตรวจสอบ 72,000 24,000 96,000 

รวม 288,000 96,000 384,000 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด ำเนินงำนโดยสรปุดงัน้ี.- 
-  ทบทวนระบบกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัท รวมถึงกำร

ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และพิจำรณำรำยงำนผลกำรสอบทำนโดยกำรประชุมร่วมกับผู้บริหำร              
ทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบและผูต้รวจสอบภำยใน 

-  ติดตำมโดยใกล้ชดิเกี่ยวกบักำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกนัและรำยกำรระหว่ำงกนัเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำมคีวำม
โปร่งใสและมกีำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ 

-  ทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในร่วมกบัผูต้รวจสอบภำยในเพื่อประเมนิประสทิธผิลและควำมเพยีงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในและระบบควบคุมควำมปลอดภยัเทคโนโลยสีำรสนเทศ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดต้ดิตำมกำร
ปฏบิตังิำนควบคุมภำยในอย่ำงใกลช้ดิและอภปิรำยเกีย่วกบัควำมส ำคญัของขอ้บกพร่องทีช่ดัเจนในกระบวนกำรควบคุมภำยใน   
และพจิำรณำควำมเหมำะสมของแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 

ครัง้ที่/2561 วนัที่ เดอืน พทุธศกัราช

1 20 กุมภาพนัธ์ 2561

2 10 พฤษภาคม 2561

3 9 สงิหาคม 2561

4 9 พฤศจกิายน 2561

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 
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                           -  ในทุกไตรมำสคณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวนรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยประชุมพจิำรณำร่วมกบัผูบ้รหิำร
ในสำยกำรเงนิและผูส้อบบญัชภีำยนอกเพื่อพจิำรณำขอ้สงัเกตต่ำงๆ และรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทรำบ 
เพื่อด ำเนินกำรหรอืเพื่อวำงแผนหรอืก ำหนดนโยบำยใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิต่อไป 

- ทบทวนรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปีของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทย่อย        
โดยพจิำรณำขอ้มลูทำงบญัชกีำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัท ำ
งบกำรเงนิดงักล่ำว โดยประชุมพจิำรณำร่วมกบัผูบ้รหิำรในสำยงำนบญัชขีองบรษิทัและบรษิทั ส ำนกังำน เอ เอม็ ซ ีจ ำกดั  
ผู้ตรวจสอบบญัชอีย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมกีำรรำยงำนขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำนและตรวจสอบ  ทัง้นี้ในระหว่ำงกำรสอบ
ทำนและตรวจสอบของผูส้อบบญัชไีม่พบกำรทุจรติหรอืกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

-  เขำ้ร่วมประชุมกบับรษิัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั  ผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อประเมนิประสทิธผิล               
และควำมพอเพียงของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ประเด็นส ำคญัที่ตรวจพบตลอดจนติดตำมผล                     
กำรปรบัปรุงแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบตลอดจนแนวทำงป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย ซึ่งน ำเสนอโดยผูต้รวจสอบภำยใน  
โดยเน้นควำมเป็นอสิระของทัง้ผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชภีำยนอก 

-  พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2561 โดยเน้นหนักในเรื่องทีจ่ะมคีวำมเสีย่ง            
ทีม่ผีลกระทบอย่ำงมำกต่อธุรกจิทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยตดิตำมผลกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยในให้
มกีำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัในเครอืเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเกดิ
ประสทิธผิลมำกทีส่ดุ     

-  ทบทวนระบบกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิัติงำนตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัท
รวมถึงกำรปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมำยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยประชุมร่วมกบั
ผูบ้รหิำรสำยงำนบญัช ี  ผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภำยใน      

-  พจิำรณำและใหข้อ้เสนอแนะในกรณีทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรอืกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั
ระหว่ำงบรษิทัและบรษิทัย่อย  โดยถอืหลกัควำมโปร่งใสและกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอตำมหลกัในกำรปฏบิตังิำน
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

- ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภำยในตลอดจนพจิำรณำควำมรูค้วำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ของผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภำยใน รวมทัง้ค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชแีละกำรตรวจสอบภำยใน
ทีเ่หมำะสมเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อใหค้วำมเหน็ชอบในกำรเสนอรำยชื่อผูส้อบบญัชแีละค่ำตอบแทนต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัแิต่งตัง้ส ำหรบัปี 2561 

 

 

 

 

 

 



 

76 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

9.2.3  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนตัง้แต่ปี 2550               

เพื่อช่วยในกำรสรรหำบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทั
รวมทัง้ช่วยเสนอนโยบำยค่ำตอบแทนส ำหรบัผูบ้รหิำรดงักล่ำวนัน้ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำต่อมำทีป่ระชุม 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ ทัง้คณะ 3 ท่ำน (คดิเป็น 100%)  

               ณ วนัที ่ 31  ธนัวำคม  2561 

ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง  
1. นำยสวุฒัน์  สมัมำชพีวศิวกุล ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรอสิระ 

2. นำงสำวจุฑำทพิย ์อรุณำนนทช์ยั กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรอสิระ 

3.  นำงพวงทพิย ์ ศลิปศำสตร*์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรอสิระ 
 

หมำยเหต ุ*  

1) คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่25 มกรำคม 2561 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำงพวงทพิย ์ศลิปศำสตร์ 

ต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ แทนนำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ ์(เนื่องจำกรบัต ำแหน่ง CEO) 

2) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค ่ำตอบแทน เมื ่อว นัที ่ 23  ธ นัวำคม 2561 ม มีต ิแต่งตัง้             

นำงสำวอมรรตัน์ หตัถกรรม ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  

แทนนำงจุไรรตัน์ นิลด ำ   
 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ไดม้กีำรประชุมร่วมกนั จ ำนวน 3 ครัง้ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประชุมปี 2561 (3 ครัง้) 
ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เขำ้ประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 

1. นำยสวุฒัน์  สมัมำชพีวศิวกุล ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3/3 100 

2. นำงสำวจุฑำทพิย ์อรุณำนนทช์ยั กรรมกำรสรรหำฯ 3/3 100 
3.  นำงพวงทพิย ์ ศลิปศำสตร*์ กรรมกำรสรรหำฯ 2/3 67 

 

คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่11/2560 เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิฎบตัรคณะกรรมกำรสรร
หำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  

ครัง้ที/่2561 วนัที่ เดอืน พทุธศกัราช

1 17 มกราคม 2561

2 25 มกราคม 2561

3 13 ธนัวาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประจ าปี 2561
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คณะกรรมกำรบรษิัทเหน็ควรให้ก ำหนดกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เพื่อทบทวน
ขอ้มูลต่ำงๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัมำกยิง่ขึน้  กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย ตลอดจนปฏบิตังิำนดำ้นอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แล้วแต่กรณี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนสำมำรถปฎิบตัิหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นธรรม เหมำะสม และโปร่งใสเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี     
เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจและควำมน่ำเชื่อถอืต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

คณุสมบติัของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยสำม (3) คน และ 1      
ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอสิระ โดยประธำนคณะกรรมกำรดงักล่ำว
ตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ 

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำแต่งตัง้ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และมีคุณสมบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแล เช่น พรบ.หลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 

 กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนมวีำระกำรปฎบิตังิำนอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของกำรเป็นกรรมกำร
บริษัท ทัง้นี้เมื่อครบก ำหนดออกตำมวำระก็อำจได้รบักำรพิจำรณำแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอีกได้โดยขึน้อยู่กบั
ดุลพินิจของคณะกรรมกำรบรษิัท  นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งต้น กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1. ตำย 
2. ลำออก 
3. ขำดคุณสมบตักิำรเป็นกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
4. คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
5. กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน คนใดคนหนึ่งลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ื่นหนังสอืต่อประธำนกร

รมกำรบรษิทั ทัง้นี้ กำรลำออกจะมผีลนบัแต่วนัทีห่นงัสอืลำออกไปถงึประธำนกรรมกำรบรษิทั 
6. ในกรณี กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนพน้จำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำค่ำตอบแทนทีพ่น้จำกต ำแหน่งต้องอยู่รกัษำกำรในต ำแหน่ง เพื่อด ำเนินกำรงำนต่อไปพลำงก่อน
จนกว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที ่

7. ในกรณีทีต่ ำแหน่งคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออก
ตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน แทน เพื่อให้มจี ำนวนกรรมกำรครบตำมทีก่ ำหนด โดยบุคคลทีเ่ขำ้เป็นกรรมกำรแทน อยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ 
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ขอบเขตหน้ำท่ี 

 ดูแลโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีควำมเหมำะสมกับองค์กร       
และสภำพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 พจิำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิัทและกลัน่กรองบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมำะสมด้วย
ควำมโปร่งใส เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั โดยน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำใหค้วำม
เหน็ชอบก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั 

 พจิำรณำคุณสมบตัิของกรรมกำรอิสระ พจิำรณำคุณสมบตัิของบุคคลที่จะมำเป็นกรรมกำรอิสระให้
เหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบรษิทั โดยควำมเป็นอสิระอย่ำงน้อยต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

 พจิำรณำสรรหำกลัน่กรองบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมำะสมในต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร และผู้บรหิำร
ระดบัสงู ทีม่ปีระสบกำรณ์ในธุรกจิหรอือุตสำหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด ำเนินกำรอยู่ ดว้ยควำมโปร่งใส เพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ 

 จดัใหม้แีผนสบืทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มเป็นแผน
ต่อเนื่ องให้มีผู้สืบทอดงำนในกรณีที่กรรมกำรผู้จ ัดกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงในต ำแหน่งนัน้ๆ 
เกษยีณอำยุหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดเ้พื่อใหก้ำรบรหิำรงำนของบรษิทัด ำเนินไปไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  
โดยมกีำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ 

 พจิำรณำหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ ใหม้คีวำมเป็นธรรมและสมเหตุผล โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัอตัรำค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่น
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัท รวมทัง้ น ำเสนอค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรชุดย่อยต่อกรรมกำรบริษัทพจิำรณำเหน็ชอบ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
อนุมตั ิ

 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะในกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนพจิำรณำเสนอแนะในภำพรวมเกีย่วกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของ
พนกังำนบรษิทัตำมกำรแนะน ำเบือ้งตน้ของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

 ทบทวน เปลีย่นแปลงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบั
ภำวกำรณ์ และน ำเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิ

 ปฎบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
กำรประชมุ  

 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนควรจดัใหม้กีำรประชุมตำมควำมจ ำเป็น และสมควรแก่
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 ในกำรเรียกประชุมให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยค ำสัง่ของประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน แจง้ไปยงักรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ก่อนกำร
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรบีด่วนจะแจง้กำรนัดประชุมโดยวธิอีื่น หรอืก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่ำ
นัน้กไ็ด ้
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กำรรำยงำน 

 รำยงำนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนให้คณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ     
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  

ทัง้นี้บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร              
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน            
จะพจิำรณำคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั                         
โดยมีคุณสมบตัิครบถ้วนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนน ำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเลือกตัง้                    
เป็นรำยบุคคล 

ในปี 2561  มกีำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจ ำนวน 3 ครัง้ และ ในกรณีทีม่เีรื่องที่
ต้องพจิำรณำเป็นกรณีพเิศษ  อำจมกีำรประชุมเพิม่เติมจะจดัให้มขีึน้ได้ตำมควำมเหมำะสมตำมที่ประธำนฯ ให้ควำม
เหน็ชอบโดยมกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมครบทัง้คณะและทีป่ระชุมไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำงๆ  เช่น หลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนด
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรชุดต่ำงๆพจิำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำร     
ชุดย่อย  ก ำหนดหลกัเกณฑค์ุณสมบตัขิองบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเขำ้เป็นกรรมกำรเป็นตน้ 

 

หลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรชุดต่ำงๆ  

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีใ่ชพ้จิำรณำจำกประวตัแิละคุณสมบตัเิบือ้งตน้ตำมที่
ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด ควำมรู้ควำมสำมำรถตลอดจนประสพกำรณ์  ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบตัิ
เหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรจะต้องแจง้สถำนะในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัอื่นๆ ทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนตลอดจนรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัยต์ำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้
เสยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้งต่อกรรมกำรเพื่อประกอบกำรพจิำรณำ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก ำหนดนโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น     
โดยกรรมกำรจะตอ้งไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัทีม่ลีกัษณะธุรกจิทีเ่ป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั  กรรมกำร
ก ำหนดใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนแจง้กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทุกบรษิทัทีด่ ำรงต ำแหน่งต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อเสนอ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบและท ำกำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัว่ไป 
 

9.2.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิทั ในครำวประชุม ครัง้ที ่8/2561 เมื่อวนัที ่30 สงิหำคม 2561 ไดม้มีตจิดัตัง้คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอกี 1 ท่ำนเป็นกรรมกำรอสิระ รวมกรรมกำรอสิระ 2 ท่ำน 
และกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 3 ท่ำน ดงันี้ 

 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประจ ำปี 2561  

ครัง้ที/่2561 วนัที ่ เดอืน พุทธศกัรำช 

1 9 พฤศจกิำยน 2561 
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หมำยเหต ุ*   นำยธนำกำร   เจรญิวงศำ   ผูจ้ดักำรควำมเสีย่ง  

นำงจุไรรตัน์   นิลด ำ         เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 

1. ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบ 

1.1 ก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรวำงกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  
เพื่อพจิำรณำในเรื่องของกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวมของบรษิัท ซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสีย่งประเภทต่ำงๆ      
ทีส่ ำคญั คอื ควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธ ์(Strategic Risk), ควำมเสีย่งดำ้นกำรด ำเนินงำน (Operational Risk), ควำม
เสี่ยงด้ำนบัญชีและกำรเงิน (Financial and Accounting Risk), ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ และข้อบังคับ            
ทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Risk) เป็นตน้ 

1.2 วำงกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งโดยสำมำรถประเมนิ ตรวจติดตำม และควบคุมควำมเสีย่ง 
ของบรษิทัฯ โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

1.3 สนับสนุนผลกัดนัใหเ้กดิควำมร่วมมอืในกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวม ของบรษิทัฯ และทบทวนควำมเพยีงพอ 
ของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสทิธิผลของระบบและกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยทีก่ ำหนด 

1.4 จัดให้มีกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ในภำวะปกติ           
และภำวะวกิฤต ิเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ กำรส ำรวจควำมเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของกำรด ำเนินธุรกจิ 

1.5 สนับสนุนและพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องทัว่ทัง้องค์กร และสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล 

1.6 รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนต่ำงๆ และให้ขอ้เสนอแนะในสิง่ทีต่้องด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยและกลยุทธท์ีก่ ำหนด ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ  

1.7 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งสำมำรถจดัจ้ำงทีป่รึกษำจำกภำยนอก เพื่อขอค ำแนะน ำไดด้้วยค่ำใชจ้่ำยของ
บรษิทั โดยตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

1.8 ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
 

2.  กำรประชุม  
2.1 ใหม้กีำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
2.2 ในกำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยค ำสัง่

ของประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งสง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงักรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไม่น้อยกว่ำ 
7 วนัก่อนกำรประชุมเวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรบีด่วนจะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก ำหนดกำรประชุมใหเ้รว็
กว่ำนัน้กไ็ด ้

ช่ือ-สกลุ ประเภท ต ำแหน่ง เข้ำประชุม คิดเป็นร้อยละ 

1. นำยสุวฒัน์ สมัมำชพีวศิวกุล กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำร 

บรหิำรควำมเสยีง 1/1 100 

2. นำงพวงทพิย ์ศลิปศำสตร ์    กรรมกำรอสิระ กรรมกำรบรหิำรควำมเสยีง  1/1 100 

3. นำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ์ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสยีง  1/1 100 

4. นำยพลัลภ เหมะทกัษณิ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสยีง  1/1 100 

5. นำงเยำวนุช เดชวทิกัษ์ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสยีง 1/1 100 
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2.3 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะต้องมกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มำประชุมเลือก
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่ป็นกรรมกำรอสิระคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

2.4 กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก 
2.5 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งซึง่มสีว่นได้

เสยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

2.6 ลงมตขิองคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอำจกระท ำไดโ้ดยไม่ต้องมกีำรประชุมและมผีลสมบูรณ์เสมอืนหนึ่งว่ำ 
ไดม้กีำรประชุมลงมตแิลว้ เมื่อมตนิัน้ๆกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดล้งลำยมอืชื่อรบัรองไวทุ้กคน 

 

3. กำรรำยงำน  
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะตอ้งรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อคณะกรรมกำรบรษิทั และรำยงำนกำรท ำ

หน้ำที ่ในรอบปีทีผ่่ำนมำต่อผูถ้อืหุน้ในรำยงำนประจ ำปี โดยเปิดเผยรำยละเอยีดดงันี้ 
3.1 จ ำนวนครัง้ในกำรประชมุ 
3.2 จ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งแต่ละคนเขำ้ร่วมประชมุ 
3.3 ผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัรทีก่ ำหนดไว ้

 

4. หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบและผูท่ี้เก่ียวข้อง  
 ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง สำมำรถเรียกผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงนัน้ ๆ              
เขำ้ร่วมประชุม เพื่อสง่เสรมิและจดัใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร รวมถงึตดิตำมผลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
5. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ท ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนทุกปี โดยกำรประเมนิตนเอง และรำยงำน
ปัญหำอุปสรรคทีเ่ป็นเหตุใหก้ำรปฏบิตังิำนไม่บรรลุวตัถุประสงค ์(หำกม)ี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 

 

6. กำรทบทวนกฎบตัร 
 ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ปีละ 1 ครัง้            
หรอืทบทวนเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลง 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร   
ปัจจุบนัคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลกจิกำรด้วย  เนื่องจำกโครงสรำ้งองค์กรของบรษิทัเป็น

องค์กรที่ไม่ใหญ่และแผนกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ซบัซ้อน อนัประกอบด้วย  คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
คณะกรรมกำรบรหิำรรวมถงึจ ำนวนพนกังำนทัง้หมดมจี ำนวนไม่มำกนัก  ดงันัน้งำนในดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรจงึอยู่ใน
ส่วนหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอสิระทัง้หมด ได้แก่นำยจเดจ็  อนิ
สว่ำง นำยสุวฒัน์ สมัมำชีพวิศวกุล  และนำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์ ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบบญัชีในกำร
ตรวจสอบจะครอบคลุมถงึกำรตรวจสอบเกีย่วกบักำรตรวจระบบกำรปฏบิตังิำนและกำรควบคุมภำยในรวมไปถงึกำรดแูล
ให้มกีำรปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำยนอกที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิเพื่อใหเ้ป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี อนัไดแ้ก่ 

งำนด้ำนบญัชี  ไดแ้ก่  
-  กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหถู้กตอ้งตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีย่อมรบักนัทัว่ไป 
-  กำรค ำนวณกำรประเมนิ ตลอดไปจนถงึกำรน ำสง่ภำษต่ีอกรมสรรพำกรและหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

งำนด้ำนทะเบียนใบอนุญำตกบัหน่วยงำนรำชกำร  ไดแ้ก่ 
-  กรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม 
-  กรมกำรขนสง่ทำงน ้ำ ส ำนกังำนพำณิชยนำว ีกระทรวงคมนำคม 
-  ส ำนกัพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

 -  ส ำนกังำนควบคุมสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนกำรปฏบิตัติำมระเบยีบต่ำงๆ ของกระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละ เทคโนโลย ี
-  ส ำนกังำนเขตเทศบำลต ำบลอ ำเภอ ตลอดจนหน่วยงำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

กำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ  
-  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
-  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
-  บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรเพื่อก ำหนดแนวทำงทัง้ในด้ำนกำร
ประกอบธุรกจิแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน  ทบทวนขอ้พงึปฏบิตัต่ิำงๆของผูบ้รหิำรไปจนถงึคณะกรรมกำรและ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตำมควำมเหมำะสม 

อย่ำงไรกต็ำมคณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี ระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน  เพื่อสนับสนุนใหม้กีำรด ำเนินกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิลตลอดจนมกีำรสอบทำน 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้อกฎหมำยเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่เป็นสำกลและสอดคล้องกบันโยบำยของ           
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมกำรยดึมัน่ในกำรปฏบิตัิตำมหลกัของกระบวนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี               
มกีำรสือ่สำรไปยงัพนกังำนทุกระดบัโดยก ำหนดเป็นภำรกจิ วสิยัทศัน์และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิเพื่อทีจ่ะสะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึแนวทำงทีใ่ชป้ฏบิตัภิำยในของบรษิทั ซึง่จะท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัไดด้ ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำร
ทีด่โีดยคณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมตระหนักในหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัมี
กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน กำรตดัสนิใจและกำรปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่ำงเป็นธรรมยดึมัน่
ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม  ผูกมิตรไมตรีกบัชุมชนรอบขำ้งมสี่วนร่วมทำงสงัคมเพื่อรกัษำ
สิง่แวดลอ้มและกำรพฒันำชุมชน  ซึง่จะช่วยส่งเสรมิผลกำรด ำเนินงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำยและส่งผลใหเ้กดิกำรเพิม่มูลค่ำ
สงูสุดใหผู้ถ้อืหุน้ บรษิทัมุ่งหวงัใหก้รรมกำรและพนักงำนทุกคนปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนใหเ้กดิควำมพงึพอใจสงูสุดของลกูคำ้  
มีควำมเชื่อมัน่ในกำรท ำงำนร่วมกัน โดยยึดมัน่ในหลักกำรระเบียบวินัยกำรปฏิบัติที่ดีและพร้อมตอบสนอง                                  
ในทุกสถำนกำรณ์ 
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กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัอ่ืนๆ 

เพื่อควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกจิกรรมกำรบรษิทัจะเปิดเผยกำรด ำรงต ำแหน่งแต่ละแห่งของตนและแจง้ให้
บรษิทัทรำบเพื่อเปิดเผยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปทรำบ ทัง้นี้เพื่อเป็นกำรน ำประสบกำรณ์และควำมรูค้วำมสำมำรถ
ในธุรกจิทีต่นดแูลอยู่มำปรบัปรุงใชก้บัธุรกจิของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิของลกูคำ้ทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำร 

คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดวนัประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำในแต่ละปี โดยปกตจิะก ำหนดทุกวนัพฤหสับดสีดุทำ้ย
ของเดอืนเพื่อใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถตดิตำมกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและแผนงำนไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและแจง้ก ำหนดวนั
ประชุมทัง้ปีใหก้รรมกำรทรำบตัง้แต่ตน้ปีและอำจมกีำรประชุมคณะกรรมกำรเพิม่เตมิตำมควำมเหมำะสม  โดยเลขำนุกำร
บรษิัทจะส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบทีม่สีำรสนเทศส ำคญัครบถ้วนไปยงั
กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  7 วนัก่อนกำรประชุมเสมอเพื่อใหค้ณะกรรมกำรมเีวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ 
เวน้แต่ในกรณีมเีหตุจ ำเป็นเร่งด่วนโดยกรรมกำรแต่ละคนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิม่ไดจ้ำกเลขำนุกำรบรษิทัและมคีวำม
เป็นอสิระที่จะเสนอเรื่องเขำ้สู่วำระกำรประชุมได้  ทัง้นี้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชดัเจนและ     
มีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ ซึ่งกำรก ำหนดวำระจะผ่ำนกำรพิจำรณำของประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

ในระหว่ำงกำรประชุมประธำนกรรมกำรจะจดัสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอและเปิดโอกำสใหก้รรมกำร
แสดงควำมคดิเหน็อย่ำงอสิระและมกีำรเชญิผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำรกำร
ประชุมและเพื่อรบัทรำบนโยบำยโดยตรงสำมำรถน ำไปปฏบิตัอิยำ่งมปีระสทิธภิำพ  นอกจำกนี้ไดจ้ดัใหม้กีำรจดบนัทกึกำร
ประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรครอบคลุมสำระส ำคญัอย่ำงครบถ้วนแล้วเสรจ็ในเวลำที่เหมำะสมและจดัเกบ็รำยงำนกำร
ประชุมทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรและเอกสำรประกอบอย่ำงเป็นระบบพรอ้มใหค้ณะกรรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ตรวจสอบและสะดวกในกำรสบืคน้อำ้งองิได ้

ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทท่ำนใดมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในวำระที่พิจำรณำกรรมกำรท่ำนนัน้จะ
เปิดเผยประเดน็ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อคณะกรรมกำรบรษิัทโดยทนัท ี และจะไม่มสี่วนร่วมในกระบวนกำร
ตดัสนิใจในวำระนัน้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้คีณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อท ำหน้ำทีช่่วยคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่            
ที่ร ับผิดชอบในแต่ละด้ำนโดยรำยละเอียดดังปรำกฏในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย                    
โดยคณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีใ่นกำรสอบทำนประเภท องคป์ระกอบ รวมถงึผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุด
ย่อยแต่ละคณะเป็นประจ ำทุกปี คณะกรรมกำรแต่ละคณะมขีอ้บงัคบัทีร่ะบุขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรบัผดิชอบ                 
อย่ำงชัดเจน และประธำนคณะกรรมกำรแต่ละคณะมีหน้ำที่ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและประเด็นส ำคัญ                            
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิัทมหีน้ำที่รบัควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุม
ภำยในให้สำมำรถรองรบักำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพและประสทิธผิล  นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิัทยงั          
มีหน้ำที่ในกำรท ำให้ข้อมูลด้ำนกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ และควำมสำมำรถท ำให้เกิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย              
และกฎระเบียบ ได้ติดตำมกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและบรรลุผลตำมทีก่ ำหนดไว ้

ในกำรก ำหนดและสอบทำนกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัทต้องพจิำรณำถึงข้อเทจ็จรงิ               
ของควำมเสีย่งที่เกี่ยวขอ้ง โดยควรพจิำรณำจำกควำมสูญเสยีทีอ่ำจจะเกดิขึน้และค่ำใชจ้่ำยในกำรควบคุมควำมเสีย่งนัน้ๆ  
เพื่อใหส้ำมำรถทีจ่ะท ำใหเ้กดิระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมได ้
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คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัท ำและอนุมตัคิู่มอืจรรยำบรรณธุรกจิส ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทีร่ะบุ
ถึงแนวทำงในกำรปฏบิตัิงำนในหน้ำที่และกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรและพนักงำนในองค์กร  ซึ่งได้กล่ำวถึงขอ้มูล
เกี่ยวกับหลักกำรและคุณค่ำหลักที่บริษัทมุ่งหวังตลอดจนและภำระค วำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ                 
เพื่อประโยชน์ในกำรสรำ้งมำตรฐำนดำ้นพฤตกิรรมและกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรและพนกังำนดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ
และยุตธิรรม 

คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัถงึควำมส ำคญัของพนกังำน  โดยกำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเคำรพ 
ในเกียรติและศักดิศ์รีและให้โอกำสในกำรท ำงำนแก่พนักงำนทุกระดับ เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำน                      
ทีจ่ะท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพภำยใตห้น้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีม่กีำรก ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจนและสถำนทีท่ ำงำน 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้อบหมำยหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรกจิกำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรภำยใต้
ระบบกำรควบคุมภำยในที่จดัให้มีขึ้นอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  และส่วนหนึ่งของแผนกำรตรวจสอบภำยในจะ
ครอบคลุมถงึกำรประเมนิควำมเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยใน  ซึ่งจะต้องมกีำรด ำเนินกำรอย่ำง
เป็นระบบและสม ่ำเสมอ  โดยผูต้รวจสอบภำยในจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบทุกงวด  3 เดอืน และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อประเมนิควำมเพยีงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบรษิทัในภำพรวมเป็นประจ ำทุกปี 

9.3  กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำที่สรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำรและ/หรือ
กรรมกำรอสิระแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระหรอืในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพจิำรณำ
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จะคดัเลอืกจำกผู้ทรงคุณวุฒแิละควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยอำชพี  มภีำวะผู้น ำ  วสิยัทศัน์กว้ำงไกล  
เป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม  มปีระวตักิำรท ำงำนโปร่งใสไม่ด่ำงพรอ้ย  รวมทัง้มคีวำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคดิเหน็
อย่ำงเป็นอสิระ โดยจะพจิำรณำถงึคุณลกัษณะเฉพำะบุคคลในดำ้นต่ำงๆ ดว้ย คอื 

- ควำมมคีุณธรรมและควำมรบัผดิชอบ  
- กำรตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล  
- ควำมมวีุฒภิำวะและควำมมัน่คง  เป็นผูร้บัฟังทีด่แีละกลำ้แสดงควำมคดิเหน็ทีแ่ตกต่ำงและเป็นอสิระ 
- ยดึมัน่ในกำรท ำงำนอย่ำงมหีลกักำรและมำตรฐำนเยีย่งมอือำชพี 

 

รวมทัง้พจิำรณำควำมรูค้วำมช ำนำญเฉพำะดำ้นทีจ่ ำเป็นต้องมใีนคณะกรรมกำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถ
ก ำหนดกลยุทธ ์ นโยบำยและก ำกบัดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมกลยุทธไ์ดอ้ย่ำงมปีระสทิธผิล 

9.3.1 กรรมกำรอิสระ 

บรษิทัไดก้ ำหนดควำมหมำยของ “กรรมกำรอสิระ” ใหส้อดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรื่อง โครงสร้ำงคณะกรรมกำรเพื่อส่งเสรมิธรรมำภิบำลของบรษิัทและแนวทำงปฏบิตัขิอง
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยเ์พื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่แก่นกัลงทุนและรกัษำสมดุลของกำร
บรหิำรที่ด ีบรษิัท จงึก ำหนดให้ค ำว่ำ “กรรมกำรอิสระ” หมำยควำมถึงกรรมกำรที่ไม่ท ำหน้ำทีจ่ดักำรของบรษิทั  
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำรและผู้ถือหุ้นที่มีอ ำนำจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัในลกัษณะทีจ่ะท ำใหม้ขีอ้จ ำกดัในกำรแสดงควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 
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บรษิทัก ำหนดคุณสมบตัขิอง กรรมกำรอสิระของบรษิทัเข้มกว่ำคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระตำมหลกัเกณฑข์อง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ดงันี้.- 

1. เป็นบุคคลทีถ่อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทั บรษิทัในเครอืบรษิทัร่วม 

2. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รบัเง ินเดือนประจ ำ หรือไม่

เป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทบรษิัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อำจมคีวำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรอืสว่นไดส้ว่นเสยีในลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ 

3. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ หรือผู้สอบบญัชี ในลกัษณะที่เป็นกำรจ ำกัด

ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ต ำแหน่งกรรมกำรและไม่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสยี ไม่ว่ำทำงตรงหรอื

ทำงอ้อม ทัง้ในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทย่อย บริษัทร่วม                 

หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะทีจ่ะท ำใหข้ำดควำมเป็นอสิระ 

4. ไม่เป็นญำตสินิทหรอืมคีวำมสมัพนัธอ์ื่นทีอ่ำจท ำใหข้ำดควำมเป็นอสิระกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่

ของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และไม่ได้

รบักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคุม-ของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย  ผูม้อี ำนำจควบคุมหรอืผูถ้อืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบญัช ี 

ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิัท

สงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ                 

ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ  ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื-

หุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย  ผูม้อี ำนำจควบคุม  หรอืหุน้ส่วน

ของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้ือ

หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทั  หรอืบรษิทัย่อย  

หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน    

ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 

ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9.  ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั   
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9.4 กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย 
 

บรษิทัฯ มกีำรส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัตำม

สดัส่วนกำรถอืหุน้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้ตวัแทนเพื่อด ำเนินกำรดงักล่ำว และเพื่อเป็นไปตำมหลกักำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ในกำรลงมติของกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในกำรประชุมของบริษัทย่อย         

ในเรื่องต่อไปนี้ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อน 
 

คณะกรรมกำรบรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) ในครำวประชุม ครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่31 พฤษภำคม 2561  

มีมติอนุมตัินโยบำยกำรก ำกบัดูแลบริษัทย่อย ของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ ำกดั (มหำชน) โดยมีรำยละเอียด

ดงัต่อไปนี้ 
 

1. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำร โครงสร้ำงคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทั

ย่อย รวมถงึกำรลงมตเิลอืกกรรมกำรทีอ่อกก่อนครบ หรอืตำมวำระ 

2. กำรแต่งตัง้กำรถอดถอน กำรต่ออำยุของผู้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรสงูสุดของบรษิทัย่อย และผูด้ ำรงต ำแหน่ง

ระดบับรหิำร 4 รำยแรกต่อจำกผูบ้รหิำรสงูสุดลงมำ รวมถงึผูม้ตี ำแหน่งเทยีบเท่ำรำยที ่4 ทุกรำย และกำร

ก ำหนด และ/หรอื เปลีย่นแปลงค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ทัง้หมดของบุคคลดงักล่ำว (ทัง้นี้ในเรื่องที่มี

ควำมอ่อนไหวให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษทฯ พิจำรณำเห็นชอบก่อน      

เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ พจิำรณำเหน็ชอบในหลกักำร) 

3. กำรประกำศจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล และกำรประกำศจ่ำยปันผลประจ ำปีของบรษิทัยอ่ย 

4. กำรอนุมตังิบประมำณประจ ำปีของบรษิทัย่อย 

5. กำรอนุมตัิงบลงทุนต่ำงๆ ของบรษิัทที่มสีำระส ำคญัในมูลค่ำโครงกำรมำกกว่ำ 100 ล้ำนบำท ของบรษิทั

ย่อยนอกเหนือจำกทีอ่นุมตัใินงบประมำณประจ ำปีแลว้ 

6. กำรแต่งตัง้หรอืเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย 

7. กำรเขำ้ลงทุนกำรร่วมลงทุนกำรประกอบกจิกำร หรอืกำรก่อใหเ้กดิภำระผูกพนัอื่นใด นอกเหนือจำกกำร

ประกอบธุรกิจปกติ ที่มีสำระส ำคญัในมูลค่ำครำวเดียว หรือหลำยครำวรวมกนัมำกกว่ำ 100 ล้ำนบำท     

ของบรษิทัย่อย 

8. กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีก่่อนใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ไม่ว่ำรำยกำรดงักล่ำวจะเป็นธุรกจิ

ปกติหรือธุรกิจไม่ปกติของบริษัทย่อย โดยพิจำรณำในภำพของงบกำรเงินรวม ทัง้นี้ให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบของบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิำรณำใหค้วำมเหน็ก่อน 

9. กำรลงมตใิด ๆ ทีอ่ำจก่อใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยในภำยหลงั 

10. เรื่องอื่นๆ ทีม่สีำระส ำคญัทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อบรษิทัฯ 
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9.5  กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษิทั มนีโยบำยดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มูลควำมโปร่งใส รำยงำนทำงกำรเงนิและด ำเนินกำรเปิดเผยสำรสนเทศ

ทำงกำรเงนิและอื่นๆทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและผลประกอบกำรของบรษิทั ทีถู่กต้อง ครบถ้วน เพยีงพอเชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลำ

อย่ำงสม ่ำเสมอให้กบัผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทัว่ไป คณะกรรมกำรบรษิัทดูแลให้มกีำรปฏบิตัิตำมกฎหมำย

ขอ้บงัคบัและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครดั เมื่อกรรมกำรบรษิัทหรอื

ผู้บริหำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรซื้อขำยหุ้นตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำ กับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรพัย ์ โดยมกีำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยแ์ละกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำร

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกเดอืนและก ำหนดใหจ้ดัส่งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่

บรษิทัภำยหลงัจำกทีไ่ดส้่งไปยงัส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแลว้ทุกครัง้หำก  

มกีำรเปลีย่นแปลง 

ส ำหรบัในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้มูลภำยในของบรษิัท นัน้ บริษัทถือว่ำเป็นควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร  

ผูบ้รหิำรและพนักงำนทีจ่ะต้องเกบ็รกัษำขอ้มูลควำมลบัของบรษิทัอย่ำงเคร่งครดั  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ขอ้มูลภำยในทีย่งั  

ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรอืขอ้มลูทีม่ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิหรอืรำคำหุน้ทีจ่ะไม่ใชโ้อกำสหรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำร               

เป็นกรรมกำรผู้บรหิำรหรอืพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องกำรท ำธุรกจิที่แข่งขนักบับรษิัทหรือ ธุรกิจ                 

ที่เกี่ยวเนื่องไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภำยในแก่บุคคลอื่น                   

เพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท  รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลควำมลบัทำงธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก  

โดยเฉพำะคู่แขง่ขนั  แมห้ลงัพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำร  ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนของบรษิทัไปแลว้  ทัง้นี้บรษิทัใชร้ะบบ

ควบคุมกำรใชข้อ้มลูภำยในเช่น ระบบกำรป้องกนักำรเขำ้ถงึขอ้มลูของบรษิทัจำกบุคคลภำยนอก ก ำหนดระดบักำรเขำ้ถงึ

ขอ้มูลของบรษิทัใหก้บัพนักงำนในระดบัต่ำงๆใหเ้หมำะสมกับควำมรบัผดิชอบ ในกรณีทีผู่บ้รหิำรหรอืพนักงำนมสีว่นร่วม

ในกำรท ำงำนเฉพำะกจิทีเ่กีย่วกบัขอ้มูลทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะหรอือยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ  ซึง่งำนนัน้ๆ เขำ้ข่ำย

กำรเกบ็รกัษำขอ้มูลภำยในอนัอำจมผีลต่อกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทั  ผูบ้รหิำรและพนักงำนเหล่ำนัน้    

จะท ำกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในจนกว่ำจะมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ในกำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทันัน้ บรษิทั ไดก้ ำหนดไว้

ในขอ้บงัคบักำรท ำงำนของพนักงำน ทุกระดบัในหมวดวนิัยและลงโทษในกรณีที่พนักงำนผู้ใดหลกีเลี่ยงหรอืฝ่ำฝืนวนิัย      

ทีก่ ำหนดไวใ้หถ้อืว่ำพนกังำนผูน้ัน้ท ำผดิวนิยัและตอ้งไดร้บัโทษตำมลกัษณะควำมผดิ   

ในปี 2561 บริษัททบทวนก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในไว้ในจรรยำบรรณธุรกจิ กรรมกำร ผู้บรหิำร   

และพนักงำน (รำยละเอียดปรำกฎในจรรยำบรรณธุรกิจ) ซึ่งประกำศไว้บน Web site บริษัท)  และแยกจรรยำบรรณ

พนกังำน นโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยใน นโยบำยกำรแจง้เบำะแสผูก้ระท ำควำมผดิ โดยฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลจะท ำเป็นคู่มอื

ส ำหรบัดแูลพนกังำนใหป้ฏบิตัติำมจรรยำบรรณดงักล่ำว  
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นโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยใน บรษิทัฯ มนีโยบำยและวธิกีำรดแูลกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนในกำรน ำขอ้มลู
ภำยในของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตน ดงันี้  

1. บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เกี่ยวกบัหน้ำที่ในกำรจดัท ำรำยงำนกำรถือ
หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยตนเอง คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ นิติ
บุคคลทีบุ่คคลดงักล่ำวถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด และมสีดัส่วนกำรถอื
หุน้มำกทีส่ดุในนิตบิุคคลนัน้  ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศที ่สจ.38/2561 และใหห้มำยรวมถงึ 
กำรรำยงำนในกรณีทีม่บีุคคลอื่นใดถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำไวแ้ทนบุคคลดงักล่ำวขำ้งต้น
ดว้ย ทัง้นี้ กำรรำยงำนกรณีทีม่บีุคคลอื่น (Nominee) ถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำไวแ้ทนนัน้ให้
ระบุรำยกำรดังกล่ำวแยกต่ำงหำกจำกกรณีถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเองโดยตรง              
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ)  
รวมทัง้กำรรำยงำนกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภำวะ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

2. บรษิัทฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภำวะ จดัท ำ
และเปิดเผยรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยแ์ละรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ 
ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีำรแก้ไข
เพิม่เติม) และจดัส่งส ำเนำรำยงำนนี้ให้แก่เลขำนุกำรบรษิัท ในวนัเดยีวกบัวนัที่ส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์เพื่อรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรทรำบต่อไป  

3. บริษัทฯ ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของบริษัทฯ           
น ำข้อมูลนัน้ไปใช้ประโยชน์ด้วยกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ และบุคคลดงักล่ำวขำ้งต้นต้องไม่เปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่ำวแก่บุคคลอื่น รวมทัง้บุคคลในครอบครวั ทีอ่ำจน ำขอ้มลูนัน้ไปใช้ประโยชน์เช่นเดยีวกนั ซึง่หำกเกดิ
กรณีดงักล่ำวขึ้น ทัง้ผู้ให้ข้อมูลและผู้รบัข้อมูลที่น ำไปใช้ประโยชน์อำจต้องมคีวำมผดิตำมที่กฎหมำยที่
ก ำหนดไว้ รวมทัง้ บริษัทฯ ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยตำมข้อบังคับกำรท ำงำนของบริษัทฯ โดยจะ
พจิำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ กำรตกัเตอืนเป็นตวัหนังสอื กำรภำคทณัฑ ์
ตลอดจนกำรเลกิจำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก หรอืตอ้งลำออกจำก
กรรมกำรแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

นอกจำกนี้บรษิัทฯ ก ำหนดช่วงห้ำมซื้อขำยหลกัทรพัย์ (Blackout Period)  ห้ำมกรรมกำร ผู้บรหิำร 
และพนกังำนทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดล่้วงรูง้บกำรเงนิของบรษิทัฯ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์
ของบริษัท กระท ำกำร หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่ำวกระท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท  
ในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และต้องไม่ซื้อขำย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัจนกว่ำจะพน้ระยะเวลำ 24 ชัว่โมง นับแต่ไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลนัน้สู่สำธำรณะผ่ำน
ระบบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  
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4. บรษิทัฯ หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน  
ทีล่ำออกแลว้เปิดเผยขอ้มลูภำยใน หรอืควำมลบัของบรษิทัฯ ตลอดจนขอ้มูลควำมลบัของคู่คำ้ของบรษิทัฯ 
ทีต่นไดร้บัทรำบจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หบุ้คคลภำยนอกรบัทรำบ แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวจะไม่ท ำ
ใหเ้กดิผลเสยีหำยแก่บรษิทัฯ และคู่คำ้ของบรษิทัฯ  

5. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของพนักงำนของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน        
มหีน้ำที่เกบ็รกัษำควำมลบัและ/หรอืขอ้มูลภำยในบรษิทัฯ และมหีน้ำทีใ่นกำรใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทัฯ 
เพื่อประโยชน์กำรด ำเนินุรกิจของบริษัทฯ เท่ำนัน้ โดยมิให้ขดัต่อพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์ และตลำด
หลกัทรพัย ์ทัง้นี้ หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงงำนของบรษิทัฯ น ำควำมลบัและ/หรอืขอ้มูลภำยใน
ของบรษิทัฯ ไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัอื่นทีต่นเองเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้ง 

 ส ำหรบักำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรบรษิทั ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 บรษิัทก ำหนดให้กรรมกำรบรษิัททุกคนมหีน้ำ      
ที่แจ้งเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัย์ทนัท ีภำยใน 3 วนัท ำกำร นับจำกวนัที่ซื้อ ขำย โอนและรบัโอนและแจง้
เลขำนุกำรบรษิทั เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อทรำบ 

นอกจำกนี้ บรษิัทมกีำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้มูลภำยใน โดยมนีโยบำยกำรใช้ขอ้มูลภำยใน โดยมนีโยบำยห้ำม
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดบัสูง และพนักงำนที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบักำรรบัรู้ขอ้มูลภำยในที่มสีำระส ำคญัของบรษิัท      
และบรษิทัย่อย ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง รวมถงึกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบรษิทัโดยกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทีอ่ยู่ในหน่วยงำนทีท่รำบขอ้มลูภำยใน จะตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิต่อสำธำรณชน 

ทัง้นี้ในปี 2561 ไม่มีกรณีกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทด ำเนินกำรซื้อขำยหลักทรพัย์        
โดยใชข้อ้มลูภำยในแต่อย่ำงใด  

ควำมสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 

ในปี 2561 บรษิทัจดัท ำจรรยบรรณนักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อเป็นแนวทำงหรอืกรอบในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของนักลงทุน-
สมัพันธ์ เป็นไปตำมหลักกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์        
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด (ข้อมูลจรรยำบรรณนักลงทุนสมัพนัธอ์ยู่บน website บริษทั) 

บรษิทั ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวำมถูกต้อง  โปร่งใส  โดยกำรเผยแพร่ขอ้มลูสำรสนเทศผ่ำน
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งตำมระเบยีบทีไ่ดก้ ำหนดไว ้และยงัมขีอ้มูลทีเ่กีย่วกบับรษิัท            
แจง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.tstegroup.com) และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืนกัลงทุนตอ้งกำรตดิต่อกบับรษิทั สำมำรถ
ตดิต่อมำยงับรษิทัไดท้ี ่

ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัและ/หรอื ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่90 หมู่ ซอยสยำมไซโล  ต ำบลส ำโรงกลำงอ ำเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10130 
โทรศพัท ์ 02-183-4567 หรอืสง่อเีมลม์ำยงับรษิทัไดท้ี ่E-mail Address : thaisugar@tstegroup.com 
Attention: Company Secretary and/or Account Manager 
 

 

http://www.tstegroup.com/
mailto:thaisugar@tstegroup.com
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9.6  ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคุณสมบัติและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีและเสนอ            
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบริษัทในแต่ละปีรวมถึงค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัช ีเพื่อเสนอ      
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรและน ำเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิ 

ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนตลอดปี 2560 ของผูส้อบบญัช ี  
และเสนอชื่อผูส้อบบญัชจีำกบรษิทัส ำนกังำน เอ เอม็ ซ ีจ ำกดั  เป็นผูต้รวจสอบบญัชปีระจ ำปี 2561 ของบรษิัท  

 
บริษทั 

 
ผูส้อบบญัชีท่ีรบัผิดชอบ เลขท่ี 

บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั 
(มหำชน) 
และบรษิทัย่อย 

นำยอ ำพล  จ ำนงคว์ฒัน์            ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่ 4663   
หรอื 
นำงสำวประภำศร ี ลลีำสภุำ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่ 4664  
หรอื 
นำยนรศิ  เสำวลกัษณ์สกุล        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่ 5369   
ซึง่ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญำตดงักล่ำวไม่สำมำรถปฏบิตังิำนได ้  
ใหส้ ำนกังำนฯ จดัหำผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตอื่นของส ำนกังำนฯ แทนได ้

4663 / 
4664 / 
5369 

บรษิทั ท ีเอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั  
บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ำกดั 
บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคำ้ จ ำกดั 
บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
 

นำยอ ำพล  จ ำนงคว์ฒัน์         หรอื 
นำงสำวประภำศร ี  ลลีำสภุำ   หรอื 
นำยนรศิ  เสำวลกัษณ์สกุล      หรอื 
นำยอำทติย ์   ลขิติจติถะ 
ซึง่ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญำตดงักล่ำวไม่สำมำรถปฏบิตังิำนได ้             
ใหส้ ำนกังำนฯ จดัหำผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตอื่นของส ำนกังำนฯ แทนได้ 

4663 / 
4664 / 
5369 / 
 11566 

 
 

 

 ค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบบญัชีในปี 2561  

 ในปี 2561 บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย จ่ำยค่ำตอบแทน (Audit Free)          
เป็นจ ำนวนเงนิ 1,180,000 บำท (หนึ่งลำ้นหนึ่งแสนแปดหมื่นบำทถ้วน)  เฉพำะของบรษิทั ไทยชูกำร ์เทอร์มเินิ้ล จ ำกดั 
(มหำชน) จ ำนวน 640,000 บำท (หกแสนสีห่มื่นบำทถว้น) แบ่งเป็นค่ำธรรมเนียมตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 295,000 
บำท ค่ำธรรมเนียมสอบงบกำรเงนิ (3 ไตรมำส) 345,000 บำท (ไม่รวมค่ำแปลงบภำษำองักฤษ ไตรมำสละ 20,000 บำท 

 ค่ำบรกิำรอื่นๆ   นอกเหนือจำกค่ำสอบบญัช ี

 - ไม่ม-ี 

          อนึ่ง บรษิทั ส ำนักงำน เอ เอม็ ซ ีจ ำกดั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตไม่เป็นบุคคลหรอืมรีำยกำรทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัและบรษิทัย่อยและมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัในเครอื 
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  ผูต้รวจสอบภำยใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยในโดยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน  ปัจจยัควำมเสีย่งบญัชแีละมคีวำมเขำ้ใจในระบบกำรท ำงำนที่
เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยสำมำรถใหข้อ้เสนอแนะเพื่อน ำเสนอฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำด ำเนินกำร
แกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะและน ำเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็นรำยปี   

 

ส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด  โดย                         
นำงสำวฤทยัชนก สภุำพงษ์ ต ำแหน่งปัจจุบนักรรมกำรบรหิำร วุฒกิำรศกึษำปรญิญำตรคีณะมนุษศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์
สำขำกำรตลำด มหำวทิยำลยับูรพำ อบรมหลกัสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏบิตัอิบรมหลกัสูตร  IT Audit ของ
สภำวชิำชพีบญัชอีบรมประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในประเทศไทย (CPIAT) เป็นผูส้อบภำยในของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยโดยไดร้บัค่ำตอบแทนประจ ำปี 2561 จ ำนวน 157,500 บำท  (รำยละเอยีดผูต้รวจสอบภำยในตำมเอกสำรแนบ 3) 

ค่ำบริกำรอ่ืนๆ    
- ไม่ม ี– 
 

อนึ่งบรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิ จ ำกดั ผู้ตรวจสอบภำยในไม่เป็นบุคคลหรอืมรีำยกำรที่อำจท ำใหเ้กดิ
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัและบรษิทัย่อยและมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัในเครอื   

 

ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตัง้ให้นำงสำวฤทัยชนก สุภำพงษ์  จำกบริษัทตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั           
ท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในอิสระและท ำกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยในของบรษิัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ภำยในมคีวำมเหน็ว่ำบรษิัทมกีำรควบคุมภำยใน กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง และกำรควบคุมดูแลเพื่อควบคุมควำม
ถูกต้อง กระบวนกำรปฏิบตัิงำนที่เพยีงพอต่อกำรสนับสนุนให้บริษัทบรรลุควำมส ำเร็จตำมนโยบำย  เป้ำหมำย และ
วตัถุประสงคต์ำมทีฝ่่ำยจดักำรก ำหนด 
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                9.7 กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

ในปี 2560 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ไดอ้อกหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำร   
ทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน (CG CODE) ทัง้น้ีเพื่อต้องกำรยกระดบักำรก ำกบัดแูลให้ทดัเทียมกบัสำกล โดยอำจ
ปรบัใช้ให้เหมำะสมกบัแต่ละบริษทั ได้พจิำรณำกำรน ำหลกัปฏบิตัติำม CG Code ดงักล่ำวมำปรบัใชต้ำมหลกัธุรกจิ
ของบรษิทัฯ แลว้และมคีวำมเหน็ว่ำ หลกัปฏบิตัสิว่นใหญ่ใน CG Code เป็นเรื่องทีม่คีวำมเหมำะสมในกำรนบัมำปรบัใชใ้ห้
เหมำะสมกับธุรกิจ  นอกจำกนี้บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลปี 2555 ยกเว้นบำงกรณีที่บริษัทฯ                        
ยงัไม่สำมำรถปฏบิตัไิด ้หรอืข้อปฏิบติับำงข้อยงัไม่สำมำรถปฏิบติัตำมหลกักำรดงักล่ำวได้ ซ่ึงในปี 2561 

1. คณะกรรมกำรบรษิทั ควรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 5-12 คน 
เหตุผล  ตามขอ้บงัคบับรษิทั มจี านวนตัง้แต่ 5 คนขึ้นไป ปัจจุบนับรษิทัฯ มกีรรมการจ านวน 15 ท่าน กรรมการ
บริษัทส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการทีม่ีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และเป็นตัวแทนจากสมาชกิโรงงาน
น ้าตาล ซึง่เหมาะสมกบัขนาดธุรกจิของบรษิทัฯ  

2. คณะกรรมกำรบรษิทั ควรประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระเป็นสว่นใหญ่ (มำกกว่ำ 50%) 
เหตุผล  ปัจจุบนั บรษิัทฯ มกีรรมการอสิระในสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ (กรรมการอิสระ
จ านวน 5 ท่าน จาก 15 ท่าน) และมกีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิ 2 ท่าน ซึง่กรรมการทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิ
และมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่สามารถแสดงความคดิเหน็และลงมตไิดอ้ย่างอสิระ 
 

3. คณะกรรมกำรควรก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอสิระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี 
เหตุผล  ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในทุกปีก าหนดใหม้กีรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนในสามโดยกรรมการที ่
อยู่นานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณา
เลอืกกรรมการทีเ่หมาะสม พจิารณาจากคุณสมบตัใิหส้อดคล้องกบัสถานการณ์และความจ าเป็นของบรษิทั 
รวมถึงความรูค้วามช านาญในดา้นทีย่งัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิทั หรอืความรู้ความช านาญทีพ่งึมเีพือ่
การก าหนดหรอืตดิตามการปฏบิตัติามกลยุทธข์องบรษิทั เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพือ่น าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่ก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนปีเพือ่รักษาความต่อเนือ่งในการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอสิระทีม่ปีระสบการณ์ทีส่ามารถน าพาบรษิทัในบรรลุเป้าหมายส าหรบัหลกัการดแูลใน
เรือ่งอืน่ๆ ทีบ่ริษัทฯ ปฎิบัติได้และก าลังอยู่ระหว่างการทยอยปรับให้เหมาะสมกับ   ธุรกิจและสามารถ
ด าเนินการต่อไป 
 

 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2561  ได้พิจำรณำอนุมัตินโยบำย      
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฉบับใหม่แทนฉบบัเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน            
ปี 2560 ทัง้นี้ นโยบำยก ำกบัดแูลกจิกำรฉบบันี้ไดก้ ำหนดหลกัปฏบิตัแิก่คณะกรรมกำรบรษิทัในฐำนะผูน้ ำสงูสดุขององคก์ร
ถอืปฏบิตัอิย่ำงเหมำะสม รวม 8 ขอ้ ปรำกฎอยู่บนเวป็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com         
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น 

หมวด 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดให้มกีำรจดัประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปีภำยในเวลำไม่เกนิ 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปี
บญัชแีละหำกมคีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวำระเป็นกรณีพเิศษ ซึง่เป็นเรื่องทีก่ระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของ  
ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำยที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นแล้ว               
บรษิทัจะเรยีกประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป 

บรษิทั มนีโยบำยทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ และนกัลงทุนสถำบนัทุกรำยไดร้บัสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ   ทัง้
ในฐำนะนกัลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละในฐำนะเจำ้ของบรษิทัดว้ยมำตรฐำนทีเ่ป็นทีย่อมรบัและเชื่อถอืไดโ้ดยใหส้ทิธใินกำรซือ้
ขำย โอน หลกัทรพัย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่ำงเป็นอสิระกำรได้รบัส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบรษิัท กำรเขำ้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น กำร
แสดงควำมคดิเหน็ในทีป่ระชุมอย่ำงเป็นอสิระกำรร่วมตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทั เช่นกำรเลอืกตัง้กรรมกำร กำร
อนุมตัจิ่ำยเงนิปันผล กำรเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละอื่นๆ  ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงตำมจ ำนวนหุน้ที่
ถอือยู่ โดยหุน้แต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงและไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษทีเ่ป็นกำรจ ำกดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้รำยอื่น 

1. ให้ข้อมูลที่ส ำคญัและจ ำเป็นส ำหรบัผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทอย่ำงชดัเจนและทนัต่อ
เหตุกำรณ์  โดยบำงเรื่องแม้ว่ำตำมเงื่อนไขของกฎหมำยจะไม่ได้บงัคบัให้ต้องเปิดเผย แต่หำกบริษัทเห็นว่ำเรื่องใด                              
มคีวำมจ ำเป็นทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งรบัรู ้บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัและขำ่วบรษิทัจดทะเบยีนของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  ผูถ้อืหุน้ทุกรำยไดร้บัขอ้มูลทีจ่ ำเป็นและเพยีงพอเกีย่วกบัวนัประชุมและวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ  
โดยบรษิัทได้เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถอืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซต์และโดยกำรส่งเอกสำร นอกจำกนี้ยงัไดช้ี้ แจง           
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรเขำ้ประชุมและสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้ือหุน้ไว้อย่ำงชดัเจนในเอกสำรที่บรษิทัไดจ้ดัส่งไปกบั
หนงัสอืนดัประชุม 

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเองบรษิัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะ              
ใหก้รรมกำรอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนังสอื
นัดประชุม นอกจำกนี้ผูถ้อืหุน้ยงัสำมำรถดำวน์โหลด ( Download)  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบค. ส ำหรบั 
ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com ไดอ้กีดว้ย 

  4.  ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิเ์สนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้
รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 ครัง้ที ่1/2561 โดยผูถ้อืหุน้ต้องถอืหุน้
อย่ำงต่อเนื่องไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้หรอืไม่ต ่ำกว่ำ 19,166,359 หุน้ โดยอำจเป็นผูถ้อืหุน้รำย
เดยีวหรอืหลำยรำยรวมกนักไ็ดแ้ละเป็นกำรถอืหุน้อย่ำงต่อเนื่องนับจำกวนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน โดยบรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบัเลอืกตัง้
เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ 3 เดอืน คอืตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2561- 31 ธนัวำคม 2561 โดยเผยแพร่กำรแจง้ขอ้มูลผ่ำนตลำด
หลกัทรพัย์ และบนเวป็ไซต์บรษิทั www.tstegroup.com   เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้
กลัน่กรองเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำ โดยในกรณีทีบ่รรจุเป็นวำระกำรประชุมบรษิทัจะแจง้ในหนังสอืนดั
ประชุมว่ำเป็นวำระทีก่ ำหนดโดยผูถ้อืหุน้ สว่นในกรณีทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัปฏเิสธไม่รบัเรื่อง ทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพื่อใหบ้รรจุ
เป็นวำระบรษิทัจะชีแ้จงเหตุผลใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทรำบ โดยบรษิทัไดจ้ดัท ำแบบฟอรม์ส ำหรบักำรเสนอ
วำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้อกีดว้ย 

http://www.tstegroup.com/
http://www.tstegroup.com/


 

94 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

           ทัง้นี้ในปี 2561 ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำร
ล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 
         บรษิทัฯ ไดแ้จง้หนังสอืเชญิประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ฉบบัสมบูรณ์ทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั จนถงึวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ บนเวป็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com  “นกัลงทุนสมัพนัธก์ำร
ประชุม ผูถ้อืหุน้  แจง้ขำ่วผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัยฯ์   

 

  วนัประชุมผูถ้ือหุ้น 
            เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2561 บริษัทได้จดัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัประชุม
ประธำนกรรมกำร /  ประธำนตรวจสอบ/ ประธำนสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เขำ้ร่วม
ประชุมในวนัดงักล่ำว  มกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมครบองค์ประชุม คอืจ ำนวน 12 คน ขำดประชุม 3 คน โดยบรษิัทได้
พจิำรณำเหน็สมควรใหจ้ดัประชุมผูถ้อืหุน้ ณ หอ้งประชุมบรษิทั ไทยชกูำรเ์ทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) ชัน้ 3 เช่นเดยีวกบั
ปีทีผ่่ำนมำ เนื่องจำกสำมำรถรองรบัจ ำนวนผูถ้อืหุน้ทีใ่หค้วำมสนใจเขำ้ประชุม  ทัง้นี้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้
สำมำรถเขำ้ประชุมและซกัถำมตลอดจนแสดงควำมคดิเหน็ต่ำงๆ  
 ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุมตำมวำระ ประธำนในที่ประชุมได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ชี้แจง
รำยละเอยีดต่ำงๆ ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบถงึวธิปีฏบิตัใินกำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระและวธิกีำรนับคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้
ทรำบอย่ำงชดัเจน  

ในวนัที่ประชุมบรษิัทได้จดัให้มกีำรลงทะเบยีนโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รบัควำมเพื่อควำมสะดวก นอกจำกนี้ในกำร              
ใช้สทิธอิอกเสยีงแต่ละวำระ โดยบรษิทัไดใ้ชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้ือหุน้เฉพำะบตัรยนืยนักำรลงคะแนนทีไ่ม่เหน็
ดว้ยและงดออกเสยีง เพื่อค ำนวณหกัออกจำกผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด  ยกเวน้ระเบยีบวำระเลอืกตัง้กรรมกำร
จะเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดที่เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีงเพื่อน ำมำค ำนวณผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละ
วำระและ เมื่อจบกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอยีดได ้

 ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนได้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระและให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธลิงคะแนนเสยีง
รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมในทุกวำระ 

1. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมกำรที่ครบออกตำมวำระจ ำนวนหนึ่ งในสำมของจ ำนวน
คณะกรรมกำรทัง้หมด  ซึง่จะมกีำรเลอืกตัง้ในวนัประชุมบรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถลงคะแนนเสยีง
แต่ละบุคคลใหเ้ขำ้รบักำรเลอืกตัง้ได้อย่ำงเป็นอสิระนอกจำกนี้บรษิัทไดก้ ำหนดใหม้วีำระเกีย่วกบัค่ำตอบแทน
ของกรรมกำรโดยแบ่งประเภทของค่ำตอบแทนทีก่รรมกำรแต่ละคณะจะไดร้บัเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเป็น
เบีย้ประชุมและโบนสักรรมกำรบรษิทั ซึง่หำกมกีำรเสนอเปลีย่นแปลงค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะตอ้งไดร้บั
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. ในกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตัง้ค ำถำมในวำระต่ำงๆ                  
อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใดๆ นอกจำกนัน้บริษัทได้ให้ข้อมูลรำยละเอียดในเรื่องดงักล่ำวอย่ำง
เพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้  ทัง้นี้ในวำระทีผู่ถ้อืหุน้มขีอ้สงสยั ขอ้ซกัถำมบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมบุคลำกรทีเ่กีย่วขอ้งใน
แต่ละสำขำเป็นผูใ้หค้ ำตอบภำยใตค้วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

3. ในวำระใดๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสำมำรถขอให้มกีำรลงคะแนนเสยีงด้วยวธิลีบัได้หำกผู้ถือหุน้              
รอ้งขอและมผีูถ้อืหุน้ 5 คนรบัรองเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหล้งคะแนนดว้ยวธิลีบั 

4. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2560 ครัง้ที่ 1/2561 บรษิัทได้พจิำรณำตำมล ำดบัในระเบยีบวำระที่ได้
ก ำหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมทีไ่ดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้ำ  โดยไม่มกีำรเปลีย่นแปลงล ำดบัวำระดงักล่ำวและ
ไม่มกีำรขอให้ที่ประชุมพจิำรณำเรื่องอื่น ที่นอกเหนือไปจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุน้แต่
อย่ำงใด 
 

http://www.tstegroup.com/


 

95 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

5. ภำยหลงักำรประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์ฯ       
ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษำยน 2561 หรือวนัรุ่งขึ้นก่อน 09 :00 น. โดยแต่ละวำระมีมติลงคะแนนเสียง 
ประกอบดว้ยช่องทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดท้ ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้
ถอืหุน้ส่งตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งภำยใน 14 วนันับแต่วนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.tstegroup.com ทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รบัผลกำรประเมินคุณภำพจัดกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี ที่ระดบัคะแนน        
96 คะแนน จำกคะแนนเตม็ 100 คะแนน โดยบรษิทัมุ่งมัน่จะท ำใหไ้ด ้100 คะแนนเตม็ในปีต่อๆ ไป 

 
หมวด 2 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั Equitable Treatment of Shareholders  

ควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น 
 
บรษิทัใหค้วำมเท่ำเทยีมกนักบัผูถ้อืหุน้ทุกรำยทกุกลุ่มไมว่่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย นกัลงทุน

สถำบนั หรือผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ โดยเฉพำะกบัผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่นสทิธิในกำรซื้อ ขำย โอน รบัโอนหุ้นโดยบริษัทฯ          
ไดม้อบหมำยใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผูด้ ำเนินกำรกบังำนทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

1.  กำรก ำหนดใหก้รรมกำรอสิระเป็นผูม้หีน้ำทีดู่แลผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย  โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอแนะ
แสดงควำมคดิเหน็  หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมกำรอสิระ  ซึง่จะเป็นผูพ้จิำรณำด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมในแต่ละเรื่อง เช่น  
หำกเป็นขอ้รอ้งเรยีนกจ็ะด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหำวธิกีำรเยยีวยำทีเ่หมำะสม  หรอืกรณีเป็นขอ้เสนอแนะ      
ที่กรรมกำรอสิระพจิำรณำแล้วมคีวำมเหน็ว่ำเป็นเรื่องส ำคญัทีม่ผีลต่อผู้มสี่วนได้เสยีโดยรวม หรอืมผีลต่อกำรประกอบ
ธุรกจิของบรษิทั กรรมกำรอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่ำวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  เพื่อพจิำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมใน
กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.  คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยในโดยมชิอบ (Insider Trading) เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร ซึ่งรวมทัง้ขอ้มูลทีย่งัมไิดม้กีำรเปิดเผยต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปซึ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหรอืมูลค่ำหุน้ของหลกัทรพัยแ์ละดูแลใหม้กีำรปฏบิตัอิย่ำงจรงิจงัเพื่อป้องกนัมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน     
ในหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (นโยบำยดงักลำ่วไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์รษิทั (www.tstegroup.com ) 

3.  ส ำหรบักำรประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัไดจ้ดัท ำหนังสอืมอบฉันทะรูปแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้ก ำหนด
ทศิทำงกำรลงคะแนนไดต้ำมแบบกระทรวงพำณิชยก์ ำหนดและจดัส่งไปพรอ้มกับหนังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุน้ นอกจำกนี้                   
บรษิัทยงัใหส้ทิธแิก่ผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมภำยหลงัจำก ได้เริม่ประชุมแล้วมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนส ำหรบัวำระทีอ่ยู่ใน
ระหว่ำงกำรพจิำรณำและยงัไม่ไดม้กีำรลงมตแิละนับเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วำระที่ได้เขำ้ประชุมและออกเสยีงเป็นต้นไป            
เวน้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมคีวำมเหน็เป็นอย่ำงอื่น 

4.  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบและสำมำรถตรวจสอบผลกำรลงมติได้อย่ำงรวดเรว็ นอกจำกกำรแจ้งมติที่ประชุม           
ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัไดเ้ปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นในแต่ละวำระ                
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

5.  มกีำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วนประกอบด้วยขอ้มูลสำระส ำคญั ได้แก่ มติที่ประชุมและผล
กำรลงคะแนนเสยีงโดยแบ่งเป็นจ ำนวนเสยีงที่เหน็ด้วย ไม่ เห็นด้วย งดออกเสยีง หรือบตัรเสยีในแต่ละวำระ ค ำถำม            
ค ำชี้แจง และควำมคดิเหน็ของที่ประชุมและจดัส่งรำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่หน่วยงำนทำงกำรภำยในระยะเวลำ 14 วนั    
นบัแต่วนัประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มทัง้สง่รำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั     

6. แนวทำงกำรควบคุมกระบวนกำรใชข้อ้มลูภำยใน 
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บริษทัฯ มีนโยบำยและวิธีกำรดแูลกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษทัฯ 
ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน ดงันี้  

1.บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรถือ
หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยตนเอง คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ นิตบิุคคลทีบุ่คคล
ดงักล่ำวถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด และมสีดัส่วนกำรถอืหุน้มำกทีสุ่ดในนิตบิุคคลนัน้  
ทัง้นี้ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่ สจ.38/2561 และให้หมำยรวมถึง กำรรำยงำนในกรณีที่มบีุคคลอื่นใดถือ
หลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำไวแ้ทนบุคคลดงักล่ำวขำ้งต้นดว้ย ทัง้นี้ กำรรำยงำนกรณีทีม่บีุคคลอื่น (Nominee) 
ถือหลกัทรพัย์และสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำไว้แทนนัน้ให้ระบุรำยกำรดงักล่ำวแยกต่ำงหำกจำกกรณีถือหลกัทรพัย์และ
สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเองโดยตรง   ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 
และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ  
ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ จดัท ำและ
เปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรพัย์ของบรษิัทต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบญัญตัิหลกัทรพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) และจดัส่งส ำเนำรำยงำนนี้
ให้แก่เลขำนุกำรบริษัท ในวนัเดียวกับวนัที่ส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัย์ เพื่อรำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบต่อไป 

    3.บรษิทัฯ หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ น ำขอ้มลูนัน้
ไปใชป้ระโยชน์ดว้ยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และบุคคลดงักล่ำวขำ้งต้นต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวแก่บุคคลอื่น รวมทัง้
บุคคลในครอบครวั ที่อำจน ำขอ้มูลนัน้ไปใช้ประโยชน์เช่นเดยีวกนั ซึ่งหำกเกดิกรณีดงักล่ำวขึน้ ทัง้ผู้ให้ขอ้มูลและผูร้บั
ขอ้มลูทีน่ ำไปใชป้ระโยชน์อำจตอ้งมคีวำมผดิตำมทีก่ฎหมำยทีก่ ำหนดไว ้รวมทัง้ บรษิทัฯ ถอืว่ำเป็นควำมผดิทำงวนิยัตำม
ขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษิทัฯ โดยจะพจิำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่กำรตกัเตอืนดว้ยวำจำ กำรตกัเตอืนเป็น
ตวัหนงัสอื กำรภำคทณัฑ ์ตลอดจนกำรเลกิจำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก หรอืตอ้ง
ลำออกจำกกรรมกำรแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

นอกจำกนี้บรษิทัฯ ก ำหนดช่วงหำ้มซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Blackout Period)  หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน
ที่เกี่ยวขอ้งที่ได้ล่วงรู้งบกำรเงนิของบรษิัทฯ หรอืขอ้มูลอื่นใดที่มผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์ของบรษิัท กระท ำกำร     
หรอืยนิยอมให้ผู้อื่นใช้ขอ้มูลดงักล่ำวกระท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วงหน่ึงเดือน ก่อนที่งบกำรเงนิหรอื
ขอ้มูลภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และต้องไม่ซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัจนกว่ำจะพน้ระยะเวลำ 24 ชัว่โมง    
นบัแต่ไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูนัน้สูส่ำธำรณะผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

 4.บริษัทฯ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบรษิัทฯ หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน        
ที่ลำออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภำยใน หรือควำมลบัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลควำมลบัของคู่ค้ำของบริษัทฯ ที่ตนได้
รบัทรำบจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หบุ้คคลภำยนอกรบัทรำบ แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กดิผลเสยีหำยแก่
บรษิทัฯ และคู่คำ้ของบรษิทัฯ 
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 5.กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของพนกังำนของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน มหีน้ำที่
เกบ็รกัษำควำมลบัและ/หรอืขอ้มูลภำยในบรษิทัฯ และมหีน้ำทีใ่นกำรใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์กำรด ำ
เนินุรกจิของบรษิัทฯ เท่ำนัน้ โดยมใิห้ขดัต่อพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ห้ำมมใิห้กรรมกำร 
ผู้บรหิำร และพนักงงำนของบรษิัทฯ น ำควำมลบัและ/หรอืขอ้มูลภำยในของบรษิัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บรษิัทอื่นที่
ตนเองเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้ง 

กำรจดัให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยเย่ียมชมกิจกำร 

บรษิัทจะจดัใหผู้้ถอืหุน้รำยย่อยเยีย่มชมกจิกำรหลงัจำกเสรจ็สิน้กำรประชุมสำมญัประจ ำปีในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้ 
ร้องขอโดยจดับุคลำกรพำชมภำยในบริเวณบริษัท เช่นท่ำเทยีบเรือ กำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนฝ่ำยต่ำงๆ อนัได้แก่                        
ฝ่ำยคลงัสนิค้ำและสถำนีเทน ้ำตำล ห้องชัง่รถบรรทุก  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเยีย่มชมกจิกำรของบรษิัทย่อยเช่น 
โรงงำนแป้งสำล ีโรงกลัน่น ้ำมนัปำลม์  และโรงงำนทอกระสอบ  คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหบุ้คลำกรของแต่ละหน่วยงำนพำชม
จนเป็นทีพ่อใจของผูถ้อืหุน้ 

หมวด 3 สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ   
  บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) และบรษิทัย่อย(1) ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิ
อย่ำงโปร่งใสและมคีุณธรรม จรรยบรรณฉบบันี้ไดท้ ำกำรปรบัปรุง ครัง้ที ่1 โดยมกีำรจดัแบ่งหมวดหมู่และปรบัปรุงเนื้อหำ
ใหช้ดัเจน ตลอดจนครอบคลุมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ มแีนวปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทีก่ว้ำงขึน้ 
ทัง้นี้ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกจิในปัจจุบนั โดยพนักงำนทุกท่ำนที่ได้ปฎิบตัติำมจรรยำบรรณ เพื่อให้บรษิทั
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงยัง่ยนืและเป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่ำย 

กำรปฏบิตัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ คู่ค้ำและเจำ้หน้ำที่ คู่แข่งทำงกำรคำ้ สิง่แวดลอ้ม สงัคม
และสว่นร่วม 
 

กำรปฏิบติัควำมรบัผิดชอบผูถื้อหุ้น 
1. สรำ้งผลตอบแทนทีเ่จรญิเตบิโตอย่ำงมัน่คงและเหมำะสมแก่ผูถ้อืหุน้ทัง้รำยใหญ่ และรำยย่อย 
2. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงมอือำชพีอย่ำงเตม็ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมระมดัระวงั 
3. ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผู้ถือหุ้นและปฏบิตัิต่อ        

ผู้ถือหุ้นทุกรำยด้วยควำมเท่ำเทียมกันโดยใช้ช่องทำงในกำรสื่อสำรต่ำงๆ ที่เหมำะสมในแต่ละ
สถำนกำรณ์ 

4. จัดท ำรำยงำนสถำนะขององค์กรอย่ำงสม ่ ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็น จริงแก่ผู้ถือหุ้น                 
และผูเ้กีย่วขอ้ง 

5. ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  
 

กำรปฏิบติัและควำมรบัผิดชอบต่อพนักงำน 
บรษิัทตระหนักดวี่ำพนักงำนเป็นทรพัยำกรที่ส ำคญัยิง่ที่จะน ำพำบรษิัทไปสู่ควำมเสรจ็ในกำรประกอบธุรกจิ

ของบรษิทัและบรรลุผลตำมเป้ำหมำยทีไ่ดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสุด บรษิทัจงึไดก้ ำหนดนโยบำยทีจ่ะใหม้กีำร
ปฏบิตัต่ิอพนกังำนดงันี้ 

1. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนักงำน โดยมกีำรจ่ำยค่ำจำ้งและสวสัดกิำรเหมำะสมสอดคลอ้งกบัผลกำร
ด ำเนินงำนและสภำวะเศรษฐกจิกำรว่ำจำ้ง 

2. ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังำน 
3. จดัสถำนที่ท ำงำนให้มีควำมสะดวกสบำยเหมำะสมกบัสภำพของงำนที่ท ำ พร้อมสร้ำงบรรยำกำศใน

สถำนทีท่ ำงำนใหพ้นกังำนรูส้กึอยำกท ำงำนร่วมกบับรษิทัอย่ำงเตม็ที่ 
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ควำมรบัผิดชอบต่อลูกค้ำ 

บรษิทัประกอบธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจงึใหค้วำมส ำคญัแก่ลกูคำ้เป็นหลกั โดยมแีนวทำงกำรปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
1. มุ่งมัน่ในกำรพฒันำ และมมีำตรฐำนสงูตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ภำยใตเ้ทคโนโลยีท่ีท่นัสมยัและมี

ประสทิธภิำพ มรีะบบกำรตรวจสอบคุณภำพสนิคำ้ระบบสำกล เช่น ISO 9001:2015 
2. จดัระบบทีส่ำมำรถใหลู้กคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนขอ้บกพร่องของบรกิำรควำมไม่พอใจ และเสนอขอ้แนะน ำ        

ทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อด ำเนินกำรตอบสนองแก่ลกูคำ้ดว้ยควำมรวดเรว็ 
3. ปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีม่ต่ีอลกูคำ้อย่ำงเคร่งครดักรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขไดใ้หร้บีแจง้ลกูคำ้เพื่อ

ทรำบและร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมพงึพอใจของ
ลกูคำ้ เพื่อน ำมำปรบัปรุงและพฒันำดำ้นกำรบรกิำรต่อไป 

4. เสนอขำ่วสำรบรกิำรแก่ลกูคำ้อย่ำงเทีย่งตรงถูกตอ้งเป็นธรรมและไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิใดๆ 
5. ใหค้วำมส ำคญัและไม่น ำขอ้มลูของลกูคำ้ไปเผยแพร่หรอืหำประโยชน์ใสต่นเองและผูเ้กีย่วขอ้งไม่ว่ำกรณีใดๆ 

 

ควำมรบัผิดชอบต่อคู่ค้ำและเจ้ำหน้ี 

1. ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในกำรคำ้กบั คู่คำ้หรอืเจำ้หนี้ 
2. ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงกบัคู่คำ้และเจำ้หนี้อย่ำงเทีย่งตรงและเคร่งครดัในกรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไข

ต่ำงๆ ไดต้อ้งรบีแจง้คู่คำ้หรอืเจำ้หนี้โดยเรว็เพื่อรวมกนัพจิำรณำหำทำงแกไ้ขปัญหำ 
3. เสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแก่คู่คำ้และเจำ้หนี้อย่ำงถูกตอ้ง และครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 

 

ควำมรบัผิดชอบต่อพนักงำนและลูกจ้ำง 

1. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสมและเป็นธรรมตำมควำมรู ้ ควำมสำมำรถ  ควำมรบัผดิชอบ  และคุณภำพของ
งำนของพนกังำนแต่ละคน 

2. กำรใหร้ำงวลัหรอืลงโทษพนกังำนตอ้งใชค้วำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละตอ้งกระท ำดว้ยควำมสจุรติ 
3. ใหค้วำมส ำคญัแก่กำรฝึกอบรมแก่พนกังำน เพื่อพฒันำขดีควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนกังำนทุกคน 
4. ปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน ขอ้บงัคบัต่ำงๆ และสวสัดกิำรของพนกังำน 
5. รกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเพื่อควำมปลอดภยัแก่สขุภำพ และทรพัยส์นิของพนกังำน 
6. สง่เสรมิใหพ้นกังำนมสีว่นร่วมในกำรก ำหนดทศิทำง พฒันำ และปรบัปรุงแกไ้ขของบรษิทัอย่ำงทัว่ถงึ 
7. เผยแพร่ขอ้ปฏบิตัแิละจรยิธรรมแก่พนกังำนทุกคนเพื่อน ำไปปฏบิตัใินกำรท ำงำนของพนกังำน 
8. ปฏบิตัิต่อพนักงำนทุกคนบนพืน้ฐำนของศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษยอ์ย่ำงเท่ำเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตัิ

เพยีงเพรำะควำมแตกต่ำงทำงกำย จติใจ เชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ เพศ อำยุ ผวิ กำรศกึษำ สถำนะทำง
สงัคมหรอืเรื่องอื่นใด และหลกีเลี่ยง  กระท ำกำรใดๆ อนัส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำและมัน่คงในอำชีพกำร
งำนของพนกังำน 

9. ไม่น ำขอ้มลูสว่นตวัของพนกังำนไปหำผลประโยชน์ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
10. รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่เป็นประโยชน์แก่องคก์รทีต่ัง้อยู่บนหลกัเหตุและผล 
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ควำมรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นของบริษทั 
ทรัพย์สินของบริษัทหมำยถึง สงัหำริมทรัพย์และอสงัหำริมทรพัย์ ทัง้น้ียังรวมข้อมูลเอกสำรสทิธิส์ทิธิบตัร 

ลขิสทิธิ ์และควำมลบัต่ำงๆ ของบรษิทั กรรมกำร ผูบ้รหิำร และเจำ้หน้ำทีพ่นกังำน ตอ้งไม่น ำทรพัยส์นิต่ำงๆของบรษิทัไป
ใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวั หรอืผูอ้ื่น ยกเวน้กรณีฉุกเฉินทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกผูม้อี ำนำจแลว้เท่ำนัน้ มหีลกัปฎบิตั ิดงันี้ 

1. พนักงำนมหีน้ำที่รบัผดิชอบมใิห้ทรพัยส์นิของบรษิัท สูญเสยี สูญหำย หรอืเสื่อมค่ำโดยเปล่ำประโยชน์
ทรพัย์สนิต่ำงๆ ของบรษิัทควรน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิัทเพื่อใหไ้ด้ประสทิธภิำพของกำร
ด ำเนินงำนและคุม้ค่ำทรพัยส์นิสงูสดุ 

2. พนักงำนไม่ควรกระท ำกำรปรบัเปลี่ยน แก้ไข หรอืตกแต่งทรพัยข์องบรษิทัก่อนได้รบัอนุญำตจำกผูท้ีม่ ี
อ ำนำจแลว้เท่ำนัน้ 

3. หำ้มมใิหพ้นกังำน ปลอมแปลง แกไ้ข และ / หรอืตกแต่งเอกสำรของบรษิทัโดยมชิอบ 
4. ในกรณีทรพัยส์นิเป็นคอมพวิเตอร ์หำ้มมใิหพ้นักงำนน ำโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิห์รอืโปรแกรมผดิกฎหมำยใดๆ 

มำลงในเครื่องของบรษิทั  
4.1 หำ้มผูบ้รหิำร และพนกังำนควรใชอ้นิเตอรเ์น็ตในกำรหำขอ้มลูและหลกีเลีย่งเวป็ไซตท์ีไ่ม่ควรดงันี้เวป็

ไซตผ์ดิกฎหมำยตลอดจนเวป็ไซตท์ีล่ะเมดิจำรตีประเพณีหรอืศลีธรรมอนัดงีำม 
4.2 ห้ำมผู้บรหิำร และพนักงำนเปิดเผยรหสัประจ ำตวั (Password) ที่ใช้ในกำรเขำ้ถึงระบบข้อมูลของ

บรษิทัแก่ผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นงำนใหบ้รกิำรในธุรกจิเฉพำะลกูคำ้ทีไ่ดร้บัอนุญำตแลว้เท่ำนัน้ 

กำรปฏิบติัและควำมรบัผิดชอบต่อควำมปลอดภยั  อำชีวอนำมยั  ส่ิงแวดล้อม  สงัคมและส่วนรวม 
บรษิทัจะด ำเนินธุรกจิโดยใหค้วำมส ำคญัและยดึมัน่ในกำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม และควำมปลอดภยั  

อำชวีอนำมยั ในกำรประกอบกจิกรรมต่ำงๆ อนัเป็นธุรกจิของบรษิทัเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมดงันี้ 
1. บรษิทัจะปฎบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ในดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวด 

ลอ้มในกำรท ำงำนอย่ำงเคร่งครดั 
2. บรษิทัจะดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังำน 

ลกูคำ้ และบุคคลผูม้ำตดิต่องำนอยู่เสมอ 
3. ผูบ้รหิำรและพนักงำนจะต้องเอำใจใส่อย่ำงยิง่ต่อกจิกรรมทัง้ปวงทีจ่ะส่งเสรมิถงึควำมปลอดภยั คุณภำพ 

อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้ม 
4. สนบัสนุนกจิกำรใดๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมสว่นรวม 
5. หลกีเลีย่งกำรกระท ำกำรใดๆ ทีส่ง่ผลเสยีหำยแก่ประเทศชำต ิบำ้นเมอืง ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
6. ไม่ส่งเสรมิหรอืให้ควำมร่วมมอืใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิผิดกฎหมำยหรือเป็นภยัต่อส่วนรวมและควำม

มัน่คงของประเทศ 
7. สรำ้งจติส ำนึกและปลกูฝังควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชำตใินองคก์รแก่พนกังำนทุกระดบั 

 

กำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
1. บรษิัทได้ก ำหนดแนวทำงป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และกำรท ำรำยกำรที่  เกี่ยวโยงกนัและ

ก ำหนดแนวทำงกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรท ำรำยกำรทีต่อ้งผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและดูแลใหม้กีำรปฏบิตัิเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย 
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2. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทีท่ ำกบับรษิทัหรอื 
บรษิทัย่อยของบรษิทัจะตอ้งไม่มสี่วนร่วมในกำรพจิำรณำหรอือนุมตัธิุรกรรมดงักล่ำว และใหก้ำรก ำหนด
รำคำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมยุตธิรรมตำมเงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปเสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทัว่ไป 

3. ก ำหนดใหม้กีำรน ำเสนอรำยกำรทีเ่กีย่วโยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ก่อน 
เสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดหลกักำรใหส้ำมำรถท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัไดร้ะหว่ำงกรรมกำร 
ผู้บรหิำร  หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งของบรษิัททีท่ ำกบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อยได้  หำกรำยกำรนัน้มี
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้เหมอืนทีท่ ำกบัคู่สญัญำทัว่ไป 

5. ในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัและบรษิทัย่อยหรอืธุรกรรมระหว่ำงกนัของบรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทั 
ก ำหนดใหเ้ป็นธุรกรรมทีม่เีงื่อนไขหรอืขอ้ก ำหนดทีเ่ป็นปกตเิหมอืนกบัธุรกรรมทีท่ ำกบับุคคลทัว่ไปทีม่คีวำมเสีย่ง
ในระดบัเดยีวกนัหรอืเป็นกรณีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรบรษิทัย่อยตำมแต่กรณี 
 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทต้องด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได ้โดยจะต้องปฎบิตัติำม
นโยบำยเกีย่วกบักำรต่อตำ้นทุจรติหรอืคอรร์บัปชัน่ของบรษิทั รวมทัง้ไม่กระท ำกำรใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชื่อเสยีง
บรษิทั  
กำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรไม่ละเมิดทรพัยสิ์น ทำงปัญญำ  

 บรษิทัเคำรพและปฏบิตัติำมกฎหมำยเกีย่วกบัทรพัยส์นิทำง ปัญญำและมนีโยบำยหำ้มกำรด ำเนินกำรทีม่ลีกัษณะ 
เป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำทุกประเภท  พนักงำน มหีน้ำทีป่กป้องและรกัษำควำมลบัอนั เกีย่วกบัทรพัยส์นิทำง
ปัญญำของบรษิทัเพื่อมใิหข้อ้มูลเหล่ำ นัน้รัว่ไหล และต้องไม่น ำทรพัยส์นิทำงปัญญำประเภทต่ำงๆ ของบรษิทัไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์สว่นตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่นโดย มไิดร้บัอนุญำต  

กำรปฎิบติัเก่ียวกบัของขวญั ของก ำนัล กำรบริจำคเงินเพื่อกำรกศุล และเงินสนับสนุน 

1. ตอ้งเป็นไปตำมประเพณีนิยมซึง่มธีรรมเนียมปฏบิตัอิยู่ 
2. กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้รหิำร และพนกังำน ตอ้งไม่เรยีกรอ้ง หรอืสญัญำว่ำจะรบัผลประโยชน์

ตอบแทนใดๆ เป็นกำรส่วนตวัจำกลูกคำ้ คู่คำ้ ของบรษิทัหรอืจำกบุคคลใดอนัเนื่องจำกกำรท ำงำนในนำม
บรษิทั 

3. ของขวญัหรอืของก ำนัลที่มอบให้ตวัแทนบรษิัท ให้พนักงำนที่ได้รบัแทนบรษิัท จดัเกบ็ของเหล่ำนัน้เป็น
ทรพัยส์นิของบรษิทั 

4. กำรบรจิำคเงนิ หรอืใหเ้งนิสนับสนุน ต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั โดยเป็นไปตำม
หลกัปฏบิตัิของนโยบำยที่เกี่ยวขอ้ง และต้องมใีบเสรจ็หรอืหลกัฐำนอื่นในกำรน ำแสดงในเรื่องดงักล่ำวที่
ชดัเจนและถูกตอ้งทุกครัง้ 

5. กำรใหห้รอืรบับรจิำคเพื่อกำรกุศล หรอืรบัเงนิสนบัสนุนตอ้งเป็นอย่ำงโปร่งใส และถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดย
ตอ้งมัน่ใจว่ำไม่เป็นกำรสนบัสนุนในกำรตดิสนิบน 

 
 



 

101 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

กำรซ้ือและขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัและกำรกำรป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในโดยมชิอบ ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนักงำนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลภำยใน หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจหรือข้อมูลอันมีสำะส ำคัญต่อกำร
เปลีย่นแปลงรำคำหรอืมลูค่ำหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เช่นฐำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำสญัญำหรอืบอกเลกิ
สญัญำ ซึง่เป็นขอ้มลูทีย่งัมไิดม้กีำรเปิดเผยต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไป 

1. กำรเปิดเผยขอ้มูลใดอนัมสีำระส ำคญัที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะ ให้เปิดเผยอย่ำงระมดัระวงั ถูกต้อง
ครบถ้วน ทนัเวลำ โดยด ำเนินกำรใหม้ัน่ใจว่ำ ผูถ้ือหุน้หรอืนกัลงทุนไดร้บัขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอเท่ำเทยีมกนั 
และสำมำรถเขำ้ถึงได้ง่ำย โดยใชช้่องทำงกำรเปิดเผยผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัยห์รอื
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตำมควำมเหมำะสม 

2. กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิทั ต้องไม่ใชข้อ้มูลอนัมสีำระส ำคญัไปเพื่อประโยชน์ของตนใน
กำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืใหข้อ้มลูภำยในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อหลกัทรพัยแ์ก่บุคคลอื่นทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูนัน้ ซึง่หมำยรวมถงึบุคคลในครอบครวั ญำตพิีน้่อง และเพื่อน เป็นตน้ 

3. กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนที่ได้รบัทรำบขอ้มูลภำยอนัมสีำะส ำคัญที่มผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หรอืมูลค่ำหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต้องระงบักำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง
เดอืน ก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงนิ หรอืงบแสดงฐำนะกำรเงนิของบรษิทัฯ รวมถึงขอ้มูลส ำคญัอื่นๆ และ
ควรรออย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง ภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูแก่สำธำรณชนแลว้ก่อนทีจ่ะซือ้หรอืขำยหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ 

4. กรรมกำร ผูบ้รหิำรสีร่ะดบัแรก (ตำมมำตรำ 59 แห่งพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และ
ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ) มหีน้ำที่รำยงำนกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่หลกัทรพัยร์วมถงึกำรโอน หรอืรบัโอน
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และส่งส ำเนำ
รำยงำนนี้ใหแ้ก่เลขำนุกำรบรษิทั เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ทรำบต่อไป  
 

กำรรบัแจ้งขอ้รอ้งเรียน 

 บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภำยในและภำยนอกองคก์รแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบักำรกระท ำ
ควำมผดิ กฎหมำย จรรยำบรรณ รำยงำนทำงกำรเงนิทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืระบบควบคุมภำยในทีบ่กพร่องต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยบรษิทัฯจะน ำเสนอเป็นนโยบำยแยกต่ำงหำก
และประกำศใหพ้นกังำนไดร้บัทรำบทัว่กนั 

กำรแจ้งเบำะแสและข้อรอ้งเรียน 
บรษิทัก ำหนดนโยบำยกำรแจง้เบำะแส (Whistle Blowing Policy) 

บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีมคีวำมโปร่งใส ซื่อสตัย์ และมจีรยิธรรม 
ตลอดจนปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำร
แจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและทุจรติ (Whistleblower Policy) ฉบบันี้ขึน้มำใชป้ฏบิตั ิเพื่อเป็นกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็น
ธรรมแก่พนักงำน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทั ทีแ่จง้ขอ้มูลหรอืใหเ้บำะแสเกีย่วกบักำรกระท ำผดิ หรอืทุจรติต่อ
บรษิทัฯ 
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1. วตัถปุระสงค ์
1.1 สนบัสนุนใหก้รรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนของบรษิทัฯ ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีต่ำงๆ 

สำมำรถรอ้งเรยีนและแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  
1.2 ก ำหนดช่องทำงทีป่ลอดภยัและเป็นควำมลบัในกำรรอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ 

เพื่อปกป้องบุคคลใดกต็ำมใหส้ำมำรถใหข้อ้มลูในเรื่องทีต่นเป็นกงัวลไดอ้ย่ำงมัน่ใจ 
1.3 ใหค้วำมคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ รวมทัง้ ใหค้วำมร่วมมอืหรอืควำมช่วยเหลอืใดๆ 

แก่ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบำะแสไม่ใหถู้กคุกคำม ข่มขู่  เปลีย่นแปลงต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนทีท่ ำงำน 
พนักงงำนไล่ออก กำรหยุดด ำเนินธุรกรรมทำงกำรคำ้ต่ำงๆ และกระท ำกำรอื่นใดทีม่ลีกัษณะกำรปฏบิตัไิม่เป็นธรรม
หรอืผลเสยีหำยแก่ผูแ้จง้เบำะแสโดยชื่อผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบำะแสและขอ้มลูทีแ่จง้จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบั 
 

2. ค ำนิยำม 
2.1 บรษิทัฯ หมำยถงึ บรษิทั ไทยชูกำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั(มหำชน) และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่บรษิทั ท ีเอสคลงัสนิคำ้ 

จ ำกดั บรษิทั ทเีอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั บรษิทั ทเีอสขนสง่ และโลจสีตกิส ์จ ำกดั และบรษิทั ทเีอสจ ีแอส
เซท็ จ ำกดั 

2.2 พนักงงำน หมำยถงึ บุคลำกรทุกคนของ บรษิัท ไทยชกูำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย รวมถงึ 
กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกระดบั 

2.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส หมำยถึง บุคคลที่เปิดเผยข้อมูลของกำรกระท ำหรือกำรทุจริตหรือกำรผิด
จรรยำบรรณใดๆ ทีต่นเองไดพ้บเหน็ 

2.4 ผูถู้กรอ้งเรยีน หมำยถงึ บุคคลทีถู่กรอ้งเรยีน หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัเรื่องทีไ่ดร้อ้งเรยีน 
 

3. ผูมี้สิทธิรอ้งเรียนหรอืแจ้งเบำะแส 
กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้รหิำร พนกังำน ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี และบุคคลอื่น  ๆทีพ่บเหน็กำรกระท ำทีฝ่่ำฝืนกฎหมำย 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั นโยบำย ประกำศ จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ 
 

4. ในกรณีผูแ้จ้งเบำะแส ผูร้อ้งเรียน มีข้อรอ้งเรียน ให้ส่งข้อเรือ่งรอ้งเรียนมำยงั 
4.1 ผูบ้งัคบับญัชำในทุกระดบั 
4.2 หวัหน้ำสงูสดุของฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 
4.3 ประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

5. วิธีกำรรอ้งเรียนและแจ้งเบำะแส 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดวิธีกำรและช่องทำงกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสสำมำรถ
ด ำเนินกำรได ้ดงันี้ 
5.1 สำมำรถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสดว้ยวำจำหรอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
5.2  ผ่ำนช่องทำงอเีมลลข์องบรษิทั คอื thaisugar@tstegroup.com หรอื 
5.3 ผ่ำนช่องทำงฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ที ่prasert@tstegroup.com  

ทำงไปรษณีย ์  
ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั(มหำชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจำ้สมงิพรำย ต.ส ำโรงกลำง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 

mailto:thaisugar@tstegroup.com%20หรือ
mailto:prasert@tstegroup.com
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5.4 ตูร้บัหนงัสอืรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแสทีบ่รษิทัก ำหนดขึน้ หรอื 
5.5 แจง้ผ่ำนช่องทำงอเีมลลข์องเลขำนุกำรบรษิทั ที ่scretary@tstegroup.com  

ทำงไปรษณีย ์  
เลขำนุกำรบรษิทั บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั(มหำชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจำ้สมงิพรำย ต.ส ำโรงกลำง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 

5.6 สง่จดหมำยถงึ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ(ซึง่เป็นกรรมกำรอสิระ) มทีีอ่ยู่ 
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจำ้สมงิพรำย ต.ส ำโรงกลำง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 

5.7 ในกรณีที่ผู้รอ้งเรยีนเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรำยละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐำนทีช่ดัเจนเพยีงพอที่
แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ 

ทัง้นี้ กำรรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแสจะถอืเป็นควำมลบัทีส่ดุและผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถรอ้งเรยีน
ไดม้ำกกว่ำหนึ่งช่องทำง และไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรยีน แต่หำกเปิดเผยตนเองจะท ำใหบ้รษิทั สำมำรถ
แจง้ผลกำรด ำเนินกำร หรอืรำยละเอยีดเพิม่เตมิในเรื่องทีร่อ้งเรยีนใหท้รำบได้ 

6. ขัน้ตอนกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริง  
6.1 ผู้รบัข้อร้องเรียนและเบำะแสจะเป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบ หรืออำจมอบหมำยให้บุคคล หรือหน่วยงำนที่

ไว้วำงใจเป็นผู้ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและเบำะแสกระท ำผิดหรอืกำรทุจรติตำมควำม
เหมำะสมแลว้แต่กรณีโดยด ำเนินกำรดว้ยควำมเป็นอสิระและเทีย่งธรรม รวมทัง้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรลงโทษ
ทำงวนิยัหรอืหรอืด ำเนินคดทีำง กฎหมำยกบัผูก้ระท ำผดิ ตำมนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและทุจรติ 

6.2 ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำหรือผู้รบัเรื่องร้องเรียนรบัทรำบเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต รวมทัง้พบว่ำ         
มีกำรกระท ำผิดหรือทุจริตดังกล่ำวเกิดขึ้นจริง ให้แจ้งฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลภำยในภำยใน 7 วัน                 
เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรสอบสวนที่ก ำหนดไว้ และจดัท ำรำยงำนสรุปส่งให้คณะกรรมกำรบรหิำรและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบ 

6.3 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมำยสำมำรถเชญิใหพ้นักงำนคนหนึ่งคนใดหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมำใหข้อ้มลูหรอื
ขอใหจ้ดัสง่เอกสำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมำเพื่อตรวจสอบหำขอ้เทจ็จรงิ ตำมควำมเหมำะสมเป็นแต่กรณีไป 

6.4 หำกตรวจสอบแลว้พบว่ำเป็นควำมจรงิ บรษิทัฯ จะมมีำตรำกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 
- ในกรณีทีข่อ้รอ้งเรยีนเป็นเรื่องทีบ่รษิทักระท ำผดิกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยำบรรณบรษิทั 

โดยผูร้อ้งเรยีนเสนอเรื่องทีพ่บกำรกระท ำผดิพรอ้มควำมเหน็ และก ำหนดแนวทำงในกำรปฏบิตัทิีถู่กต้อง
ต่อผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำ และในกรณีที่เป็นเรื่องส ำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง
ภำพลกัษณ์ หรอืฐำนะทำงกำรเงนิบรษิทั ขดัแยง้กบันโยบำยในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืเกีย่วข้อง
กบัผูบ้รหิำรระดบัสงู เป็นต้น ใหฝ่้ำยทรพัยำกรบุคคลตรวจสอบแจง้เรื่องดงักล่ำวหรอืขอ้เทจ็จรงิและเสนอ
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำในเบือ้งตน้ ก่อนน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำรบัทรำบ เพื่อด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป 
 

mailto:scretary@tstegroup.com
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7. กำรคุ้มครองปกป้องผูแ้จ้งข้อมูลหรอืให้เบำะแสกำรกระท ำผิดหรอืทุจริต 
7.1 ผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ำกเหน็ว่ำกำรเปิดเผยอำจจะท ำใหเ้กดิควำม

เสยีหำยกบัตนเอง แต่ตอ้งระบุรำยละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐำนทีช่ดัเจนเพยีงพอทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ำมเีหตุอนั
ควรเชื่อว่ำมกีำรกระท ำทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ
เกดิขึน้ รวมทัง้ กำรทุจรติคอร์รปัชัน่ อย่ำงไรกต็ำมหำกเลอืกทีจ่ะเปิดเผยตนเองกจ็ะท ำให้ผูแ้จง้ขอ้ร้องเรยีน
สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

7.2 ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง บรษิัทฯ ถือเป็นควำมลบัและจะเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงควำมปลอดภยั และควำม
เสยีหำยของผู้ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบำะแสแหล่งที่มำของขอ้มูลหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ผู้รบัผดิชอบในทุก
ขัน้ตอนจะตอ้งเกบ็รกัษำขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูช้ ัน้ควำมลบัสงูสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง หำกฝ่ำฝืน
ถอืเป็นกำรกระท ำผดิวนิยั 

7.3 บรษิทัฯ จะใหค้วำมคุม้ครองและจะไมย่นิยอมใหม้กีำรขม่ขู ่คุกคำม พนกังำนหรอืผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบำะแสที่
ไดร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ รวมถงึ ผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืหรอืควำมช่วยเหลอืในกำร
สอบสวนดว้ยเจตนำสจุรติ 
 

จริยธรรมธรุกิจและจรรยำบรรณ 

คณะกรรมกำรได้จดัใหม้จีรรยำบรรณกรรมกำร จรรยำบรรณพนักงำน จรรยำบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อให้
ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใสและมคีุณธรรม จรรยบรรณฉบบันี้ได้ท ำกำรปรบัปรุง ครัง้ที่ 1 โดยมกีำร
จดัแบ่งหมวดหมู่และปรบัปรุงเนื้อหำใหช้ดัเจน ตลอดจนครอบคลุมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ มี
แนวปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีที่กวำ้งขึน้ ทัง้นี้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิในปัจจุบนั โดยพนักงำนทุกท่ำนที่ได้
ปฎบิตัติำมจรรยำบรรณ เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงยัง่ยนืและเป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่ำย  
กำรปฏบิตัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้และเจำ้หน้ำที ่คู่แข่งทำงกำรคำ้ สิง่แวดลอ้ม สงัคม
และสว่นรวมโดยไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com  
 

หมวด 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปรง่ใส 
บรษิัทให้ควำมส ำคญักบัเรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศเนื่องจำกเป็นเรื่องที่มผีลกำรกระทบต่อกำรตดัสนิใจของ                

ผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยี  จงึมคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งมีกำรควบคุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทัง้ทีเ่ป็น
สำรสนเทศทำงกำรเงนิและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีสำระส ำคญัครบถ้วนเพยีงพอ               
เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลำทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศผ่ำนระบบ  SET Community Portal  
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com   ทัง้นี้ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ
บรษิทัไดม้อบหมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรหรอืกรรมกำรรองผูจ้ดักำรเป็นผูด้ ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลู นอกจำกนัน้ยงัมีส ำนัก
เลขำนุกำรบรษิทัท ำหน้ำทีต่ดิต่อสือ่สำรกบันกัลงทุนสถำบนัผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม  

ส ำหรบักำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรทีส่ ำคญับรษิทัไดด้ ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่น  ได้
เสยีไดร้บัทรำบขอ้มลูขำ่วสำรอย่ำงทัว่ถงึ  โดยมกีำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดงันี้ 

1.  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 1)  แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)   
 2)  งบกำรเงนิของบรษิทั 
 3)  เอกสำรแจง้มตคิณะกรรมกำรบรษิทัและอื่นๆ 
 2.  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 3.  กระทรวงพำณิชย ์
 4.  เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com ซึง่มทีัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
 5.  กำรจดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ทำงไปรษณีย ์

http://www.tstegroup.com/
http://www.tstegroup.com/
http://www.tstegroup.com/
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บรษิัท ยึดถือปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฏเกณฑ์ ขอ้บงัคบัต่ำงๆที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั -
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงำนอื่นของรฐัอย่ำงเคร่งครดัและ
ติดตำมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกฎหมำยกฏเกณฑ์ข้อบงัคบัที่บริษัทถือปฏิบตัินัน้มีควำม
ทนัสมยัและเป็นหลกัประกนัใหผู้ถ้อืหุน้เชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมำ เช่น 

1.  เปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิและขอ้มลูทีไ่ม่ใช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลำ 
  2.  เปิดเผยขอ้มลู แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ56-1) ภำยใน 3 เดอืน และรำยงำนประจ ำปี       (แบบ 
56-2) ภำยใน 4 เดอืน นบัแต่วนัทีส่ ิน้สดุรอบปีบญัช ีผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่นเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ และส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com  เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และนกัลงทุน ไดท้รำบขอ้มลู 
 3.  จดัท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิและแสดงไวคู้่กบัรำยงำนผูส้อบ    
บญัชใีนรำยงำนประจ ำปี 
           4.  เปิดเผยขอ้มูลกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยและจ ำนวนครัง้กำรเขำ้ประชุม
เป็นรำยบุคคล 
           5.   เปิดเผยโครงสรำ้งกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่ำงชดัเจน บนเวบ็ไซตบ์รษิทั 
           6.   เปิดเผยขอ้มลูค่ำตอบแทนทีก่รรมกำรแต่ละคนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็น  

   รำยบุคคล 
           7.   เปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์บรษิัทเกี่ยวกบั กรรมกำร ผู้บรหิำร  โครงสร้ำงกรรมกำร โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
วสิยัทศัน์ นโยบำยกำรก ำกบัดแูล จรรยำบรรณต่ำงๆ  ตลอดจนขำ่วสำรทีเ่ผยแพร่ 
           8.  เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรรวมทัง้รปูแบบ ลกัษณะ และจ ำนวนค่ำตอบแทนทีแ่ต่ละ    

    คนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
           9. ก ำหนดระเบยีบกำรก ำกบัดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในและระเบยีบปฏบิตัใินกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกรรมกำร 
และผู้บริหำรซึ่งสอดคล้องกับกฎหมำยเกี่ยวกับหลักทรัพย์และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยระเบียบข้ำงต้น              
มหีลกักำรทีส่ ำคญัดงันี้ 
 

-  จดัระบบงำนสถำนทีป่ฏบิตังิำนกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลภำยในไม่ใหถู้กเปิดเผยไปยงับุคคลอื่นและกำรใช้
ขอ้มลูภำยในหรอืกำรสง่ขอ้มลูภำยในใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะผูท้ีจ่ ำเป็นตอ้งรูห้รอืตอ้งใชใ้นกำรปฏบิตังิำนเท่ำนัน้ 

-  ห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรท ำรำยกำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรพัย์โดยอำศยัข้อมูลภำยใน          
อันเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนหรือตลำดหลักทรพัย์ -                     
แห่งประเทศไทย หรอืน ำขอ้มลูภำยในนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำวโดยตนไดร้บัประโยชน์ 

 

-  กรรมกำรและผูบ้รหิำรมหีน้ำทีต่้องรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทัของตน ของคู่สมรสและ
ของบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะและรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัยด์งักล่ำวทุกครัง้ เมื่อมกีำร ซื้อ ขำย โอน 
หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้  ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดและต้องส ำเนำรำยงำน
ขำ้งตน้ ต่อเลขำนุกำรบรษิทัเพื่อรวบรวมเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทรำบดว้ย  นอกจำกนี้บรษิทัยงัก ำหนดให้
พนักงำน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภำยในทีเ่ป็นสำระส ำคญัตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดต้องรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยด์งักล่ำว  ของ
ตน ของคู่สมรสและของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะต่อหน่วยงำนก ำกบักำรปฏบิตังิำนของบรษิทัดว้ย 

 

-  ในกำรก ำกบัดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และกำรป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยในบริษัทได้ก ำหนด ช่วง
ระยะเวลำทีจ่ ำกดักำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภำวะ  
โดยให้งดเว้นกำรซื้อขำยหลักทรพัย์ดังกล่ำวในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลงบกำรเงินหรือผลกำร
ด ำเนินงำนรำยไตรมำสจนถึงวนัที่บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวและมกีำรแจ้งระเบยีบ  กฎเกณฑ์ในกำรป้องกนักำรใช้
ขอ้มลูภำยในใหก้รรมกำรและพนกังำนทีเ่กีย่วขอ้งไดท้รำบ  โดยในปีทีผ่่ำนมำกรรมกำรและผูบ้รหิำรไดป้ฏบิตัติำมระเบยีบ
อย่ำงเคร่งครดั 
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10. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บรหิำรจดัท ำรำยงำนกำรมสี่วนได้เสยีของตนและผู้เกี่ยวขอ้งครัง้แรกต่อเลขำนุกำร
บรษิทัเพื่อรำยงำนเสนอต่อประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบและรำยงำนทุกครัง้เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลง                     
ตำมมำตรำ 89/4 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด พ.ศ.2535 
 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดช่องทำงติดต่อนักลงทุนสมัพนัธ์ จดัท ำจรรยำบรรณนักลงทุน
สมัพนัธโ์ดยผูถ้อืหุน้สำมำรถดูขอ้มูลไดจ้ำกเวบ็ไซต์บรษิทั www.tstegroup.com  ช่องทำงในกำรตดิต่อผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย 
021834567 ต่อ 2030 
 

หมวด 5 ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 15 คน  ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 12 คน ซึ่งรวมกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 5 คน และกรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร จ ำนวน 3 คน  
บริษัทมีกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 1 คน ที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษั ท  (ปัจจุบนัคือ      
นำยพงศ ์ชนิธรรมมติร) 

 

ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอสิระและไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  มคีวำมเป็นอสิระกบั
ฝ่ำยจดักำร 

 

คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจและหน้ำทีก่ ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคภ์ำยใตข้อบเขตที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยโดยท ำหน้ำทีเ่ป็นผูก้ ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบริษัทด้วยควำมเป็นอิสระเที่ยงธรรมโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีประโยชน์ร่วมทุกรำยโดย
คณะกรรมกำรบรษิทัจะไม่ด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรปฏบิตังิำนทีซ่ ้ำซ้อนกบักรรมกำรผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระ 5 คน ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องส่วนตวั ควำมเกี่ยวขอ้ง                 
ทำงธุรกจิ  หรอืดำ้นอื่นๆ กบับรษิทัหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัไม่เป็นตวัแทนของกลุ่มผูถ้อืหุน้เฉพำะรำย ไม่มคีวำมผูกพนั            
ดำ้นกำรเงนิหรอืส่วนตวักบับรษิทั  ท ำใหส้ำมำรถใชว้จิำรณญำณไดอ้ย่ำงเป็นอสิระและสำมำรถปกป้องผลประโยชน์ของ            
ผูถ้อืหุน้ทุกรำยไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั ซึง่กรรมกำรอสิระของบรษิทัทุกคนมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมประกำศคณะกรรมกำร-
ก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คือ ไม่ได้มีกำรถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้น (เข้มกว่ำ

ประกำศก.ล.ต.) ที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่มคีวำมสมัพนัธก์บับรษิัทในลกัษณะทีม่สี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำน และ /หรอืกำร

ใหบ้รกิำรวชิำชพีรวมทัง้ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั  

กรรมกำรบริษัทมปีระสบกำรณ์ทำงธุรกจิและอุตสำหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้เพื่อให้เกดิประโยชน์โดยรวมต่อ
บรษิทัโดยมคีวำมเขำ้ใจในอุปสรรคต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ทำงธุรกจิสำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพสำมำรถสรำ้งกำร
ไดเ้ปรยีบทำงกำรแข่งขนัไดใ้นอุตสำหกรรม  รวมถงึสำมำรถน ำเสนอมุมมองทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั   
นอกจำกนี้กรรมกำรบรษิทัทุกท่ำนเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทั
มหำชนจ ำกดัและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

ในกำรเขำ้รบัต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรแต่ละคนจะไดร้บัขอ้มลูส ำคญัเกีย่วกบับรษิทั ขอ้บงัคบัทีร่ะบุ
ถงึขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั กำรไดร้บัค ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย กฎระเบยีบและเงื่อนไขต่ำงๆ 
ในกำรเป็นกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยร์วมไปถงึกำรไดร้บักำรท ำควำมเขำ้ใจถงึธุรกจิของบรษิัท 

 

http://www.tstegroup.com/
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กรรมกำรบรษิทัมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งในครำวแรก 3 ปี กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งต่อไดห้ำกผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัใินกรณีทีจ่ะมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิทัใหม่ คณะกรรมกำรบรษิทัจะต้องสรร
หำบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละควำมรูค้วำมสำมำรถทีเ่หมำะสมเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง  ปัจจุบนัไม่มรีำยงำนว่ำกรรมกำรบรษิทั
ในบรษิทั ด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนมำกกว่ำ 5 บรษิทัในเวลำเดยีวกนั 

 

ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกเหนือจำกกำรออกตำมวำระและวำระคงเหลอืไม่น้อยกว่ำ
สองเดอืนให้คณะกรรมกำรบรษิัทเลอืกบุคคล  ซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำร
แทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวน
กรรมกำรที่ยงัเหลืออยู่และกรรมกำรที่ได้รับแต่งตัง้ใหม่จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมกำรซึง่ตนแทน 

 

คณะกรรมกำรบริษัทมหีน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลให้ผู้บรหิำรปฏบิตัิงำนตำมกลยุทธ์และแผนงำนที่ก ำหนดไว้  
เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัทและผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทัง้หมด  โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะมอบหมำยอ ำนำจและ
ควำมรบัผิดชอบในบริหำรงำนประจ ำวันไปยงักรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรระดบัสูงตำมล ำดับรวมทัง้กำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆมำช่วยดแูลงำนเฉพำะดำ้น 

 

หน้ำท่ีของประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรไม่ซ ้ำซ้อนกัน ทัง้นี้ประธำน

เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรรบัผดิชอบในกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรดูแลบรหิำรงำนแก่ผูบ้รหิำรระดบัสงูในล ำดบัถดัไปและ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
 

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีส ำนักเลขำนุกำรบริษัทในกำรท ำหน้ำที่ในกำรแนะน ำและช่วยเหลือ
คณะกรรมกำรบริษัทโดยรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำบริษัทปฏิบัติตำมกฎระเบียบและ
กระบวนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและปฏบิตัหิน้ำที่ที่ก ำหนดในพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกัด ทัง้ยงัท ำหน้ำที่ในกำร
ประสำนงำนและช่วยเหลอืดแูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหไ้ดร้บักำรปฏบิตั ิอย่ำงเหมำะสม 

 

คณะกรรมกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้น โดยค ำนึงถงึวสิยัทศัน์ ภำรกจิ จรรยำบรรณธุรกจิ สภำวะควำม
เสีย่งในปัจจุบนั และหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 

 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้มีตทิบทวนก ำหนดวสิยัทศัน์  ดงันี้ 
คณะกรรมกำรบรษิทั มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะผลกัดนัใหธุ้รกจิของบรษิทัเติบโตอย่ำงยัง่ยนื โดยค ำนึงถงึวสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ กลยุทธ์ จรรยำบรรณธุรกจิ ให้มคีวำมสอดคลอ้งกนัภำยใต้ระบบของหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีเพื่อให้กำร
บรหิำรจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยบนแนวทำงทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยรวม โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้ร่วมกับฝ่ำยบริหำรระดับสูงในกำรก ำหนดทิศทำง วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย แผนงำน และ
งบประมำณประจ ำปี และคณะกรรมกำรจะมกีำรตดิตำมกำรปฏบิตัิงำนใหไ้ดต้ำมแผนของฝ่ำยจดักำรทีว่ำงไว ้โดยฝ่ำย
จดักำรจะรำยงำนผลกำรปฏบิตัิงำนให้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรรบัทรำบทุกเดอืน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัรบัทรำบต่อไป 
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บทบำท  หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  

1.  ดูแลและจดักำรบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิทัรวมทัง้มตทิีป่ระชุม-                 
ผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยแ์ละรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั 

2.  ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทและก ำกับดูแล (Monitor and Supervise)                        
ให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำร  ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำ                                  
ทำงเศรษฐกจิสงูขึน้ใหแ้ก่กจิกำรและสรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

3.  ควบคุมก ำกบัดูแลกำรบริหำรและกำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รบั
มอบหมำยเวน้แต่  เรื่องดงัต่อไปนี้คณะกรรมกำรตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ก่อนกำรด ำเนินกำร 

3.1 เรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
3.2 กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่มีลูค่ำเกนิกว่ำรอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธติำมงบกำรเงนิรวมล่ำสดุ 
3.3 กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส ำคญัที่มมีูลค่ำเกินกว่ำร้อยละ 50  ของสนิทรพัย์รวมตำม        

งบกำรเงนิรวมล่ำสดุ 
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย               

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ  3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทั ทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญั 
(ข)  กำรซือ้หรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมำเป็นของบรษิทั 
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิัท ทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่ ำคญักำร 

มอบหมำยให้บุคคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกจิของบรษิัท หรอืกำรรวมกจิกำรกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์     
จะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

(ง)  กำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
(จ)  กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรควบหรอืเลกิบรษิทั 
(ฉ) กำรใดที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกำศตลำดหลักทรัพย์ก ำหนดให้ต้องได้รับมติจำก             

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่น  กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรำยกำร        
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

4.  พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลและแผนพฒันำผูบ้รหิำร รวมถงึกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนสรรหำและก ำหนดผูส้บืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร 
รวมทัง้ดแูลใหบ้รษิทัมกีระบวนกำรทีม่ปีระสทิธผิลในกำรประเมนิผลงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู 

5.  ดูแลให้มกีำรก ำกบัตรวจสอบ ทัง้จำกผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชีภำยนอกให้ท ำหน้ำที่อย่ำงมี
ประสทิธผิล 

6. อนุมตัิงบกำรเงินประจ ำไตรมำสรำยงวดและประจ ำปีและดูแลให้มีกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำม
หลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

7. คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรจัดให้มีกำรประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรประชุมประจ ำเดือนก็จะจัดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรเพิม่ขึน้ตำมทีเ่หน็สมควร 

-  มีกำรก ำหนดระเบียบกำรประชุมวำระหลักของกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนตลอดปี เช่น                  
ระเบยีบวำระเพื่อรบัรอง  เพื่อทรำบ  เพื่อพจิำรณำและระเบยีบวำระอื่นๆ 

-  กำรพจิำรณำระเบยีบวำระต่ำงๆ จะตอ้งค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเป็นธรรม 
-  เปิดโอกำสใหม้กีำรแสดงควำมเหน็อย่ำงมอีสิระ 
-  ก ำหนดเวลำในกำรพจิำรณำแต่ละวำระไวอ้ย่ำงเพยีงพอ เพื่อกำรอภปิรำยและแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงรอบคอบ 
-  ประธำนกรรมกำรเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลำในกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม 
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8.  รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  โดยจดัใหม้ชี่องทำงในกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัอย่ำงเหมำะสม 
9.  มคีวำมตัง้ใจและมจีรยิธรรม (Honesty and Integrity) ในกำรด ำเนินธุรกจิ 
10. กรรมกำรอำจแสวงหำผูเ้ชีย่วชำญจำกสำขำวชิำชพีต่ำงๆ  เพื่อกำรตดัสนิใจทีถู่กตอ้งแม่นย ำ 
11. กรรมกำรตอ้งมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิมคีวำมสนใจ

ในกจิกำรของบรษิทัทีต่นเองเป็นกรรมกำร 
12.  คณะกรรมกำรบรษิัทต้องจดัใหม้กีำรประชุมผู้ถือหุน้เป็นกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีภำยในไม่เกนิ          

สีเ่ดอืนนบัแต่วนัปิดบญัชที ำงบดุลงวดสิน้ปีของบรษิทั กำรประชุมครำวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่ำกำรประชุมวสิำมญัคณะกรรมกำร
จะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

13.  คณะกรรมกำรบรษิัทต้องจดัให้มกีำรท ำงบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีของบรษิทั
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพื่อพจิำรณำอนุมตังิบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุนนี ้และ
คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็สิน้ก่อนกำรน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบรษิทัจะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปีเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนวำระของ

กำรด ำรงต ำแหน่งอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมมตอินุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั ในกรณีทีก่รรมกำรด ำรงต ำแหน่งจนครบ
วำระ  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรจะพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรทีค่รบวำระว่ำกรรมกำรผู้ทีค่รบวำระนัน้ไดส้ละ
เวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบได้อย่ำงเตม็ควำมสำมำรถหรอืไม่ซึง่เมื่อคณะกรรมกำร
พจิำรณำและเหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสมกจ็ะพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรผูท้ีค่รบวำระนัน้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอกีวำระ
หนึ่งและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป หำกกรรมกำรประสงค์จะลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร
ก่อนหมดวำระตอ้งแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

กำรก ำหนดจ ำนวนวำระที่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุดคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ      
เนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัแมจ้ะเป็นกำรด ำเนินธุรกจิบรกิำรแต่ลูกคำ้หลกัเป็นลูกคำ้ในอุตสำหกรรมน ้ำตำลซึ่ง
ด ำเนินธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวขอ้งกบัส่วนรำชกำรหลำยหน่วยงำนตลอดจนชำวไร่และอื่นๆ ดงันัน้ผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรจะตอ้งมคีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงดำ้นธุรกจิอุตสำหกรรมน ้ำตำลและเป็นผูถ้อืหุน้และตวัแทนผู้
ถอืหุน้ใหญ่  ซึง่ไดแ้ก่โรงงำนน ้ำตำล จงึไม่ไดก้ ำหนดจ ำนวนวำระทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัไดน้ำนทีสุ่ด  อย่ำงไรกต็ำม
กำรพิจำรณำจะค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถตลอดจนควำมเหมำะสมของกรรมกำรแต่ละท่ำนที่ครบวำระกำร ด ำรง
ต ำแหน่งจะกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งต่อไปอกี 

 

กำรประชมุคณะกรรมกำร 
บรษิทั มกีำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไวอ้ย่ำงเป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี ปีละ 12 ครัง้ โดย

ปกติประชุมเดอืนละ 1 ครัง้  และอำจมกีำรเรยีกประชุมพเิศษเพิม่ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อให้กรรมกำรของบรษิัท ได้ รบั
ทรำบและจดัสรรเวลำเพื่อเขำ้ร่วมประชุมพเิศษตำมควำมจ ำเป็นในกำรประชุมแต่ละครัง้   

ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ร่วมกนัก ำหนดระเบยีบวำระกำรประชุมทีช่ดัเจนตัง้แต่เรื่อง
สบืเนื่องจำกกำรประชุมครัง้ทีผ่่ำนมำ  เรื่องเสนอเพื่อทรำบและเรื่องเสนอเพื่อพจิำรณำ  มเีอกสำรประกอบกำรประชุมที่
ครบถ้วน เพยีงพอ และจดัส่งใหก้บัคณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้เีวลำ
ศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอและ/หรอืสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิจำกผูท้ีบ่รษิทัก ำหนดไวก้่อนเขำ้ร่วมประชุมกำรประชุมแต่ละ
ครัง้ใชเ้วลำประมำณ 2-3 ชัว่โมง  ในกำรประชุมกรรมกำรทุกคนมโีอกำสอภปิรำยและแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเปิดเผย  มี
กำรจดบนัทกึเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมทีผ่่ำนกำรรบัรองแลว้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อให้
กรรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบอำ้งองิได ้
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อนึ่ง  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรหำกมีเรื่องพิจำรณำเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ที่มีกรรมกำรหรือ

ผูบ้รหิำรทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่เขำ้ร่วมกำรประชุมพจิำรณำใน

เรื่องนัน้ๆ 

กำรลงมตใินทีป่ระชุมจะเป็นไปตำมกฎหมำย คอืใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก โดยใหก้รรมกำรคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในกำร

ลงคะแนน อย่ำไรกต็ำมแมว้่ำขอ้บงัคบัจะก ำหนดองค์ประชุมขัน้ต ่ำไว้ คณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดนโยบำยเพ่ิมขึ้น

นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว้ว่ำจ ำนวนองคป์ระชุมขัน้ต ำ่ของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีจะลงมติในแต่ละวำระจะต้องมี

กรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมดของบริษทั 

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำร บรษิัทมกีรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำนที่มคีวำมเป็นอสิระ ซึ่งเพยีงพอและ

สำมำรถถ่วงดุลและตรวจทำนกำรบริหำรงำนของ คณะกรรมกำรได้อีกทัง้บริษัทได้แยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร และ

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไม่เป็นบุคคล เดยีวกนั เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ะหว่ำงกำรก ำำหนด

นโยบำยกำรก ำกับดูแล และกำรบริหำรงำนประจ ำโดยมีกำรแบ่งแยก  หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำรไว้อย่ำงชดัเจน เพื่อให้สำมำรถปฏบิตัิงำนได้ อย่ำงโปร่งใส มกีำรถ่วงดุลอ ำนำจอย่ำง

เพยีงพอ ทัง้นี้มตกิำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีส่ ำคญัยงัคงตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่ ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัหรอื          ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี นอกจำกนี้ อ ำนำจทีม่อบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นกำรมอบอ ำนำจทีไ่ม่ท ำใหบุ้คคลทีม่สีว่นไดเ้สยีสำมำรถอนุมตัริำยกำรใดๆ ทีต่นเอง หรอื บุคคลที่

อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของตนเองท ำร่วมกบับรษิทั  

บทบำทหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร 

 ประธำนกรรมกำรมบีทบำทหน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรใชน้โยบำย และแนวทำงปฏบิตังิำนเชงิกลยุทธข์องฝ่ำยจดักำร 

รวมทัง้ใหค้ ำแนะน ำและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของฝ่ำยจดักำร แต่ไม่มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำนประจ ำของบรษิทัฯ 

ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้

กรรมกำรทุกคนมสี่วนร่วมในกำรประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้ด ำเนินไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพจนส ำเรจ็ลุล่วง 
 

 เพื่อให้กำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่ในเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยบรษิัทฯ กำรบรหิำรงำนของบรษิัทฯ แยกจำกกนั

อย่ำงชดัเจน บริษัทฯ จึงก ำหนดให้ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  เป็นคนละบุคคลกนั โดยประธำน

กรรมกำรมบีทบำทหน้ำที ่ดงันี้ 
 

 1. เรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยประธำนหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยสง่หนังสอืเชญิประชุมไปยงักรรมกำร
ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน  ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ ำเป็นเร่ งด่วน กรรมกำร 2 คนขึ้นไปอำจร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมกำรกไ็ด ้ เป็นประธำนในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมบีทบำทในกำรก ำหนดระเบยีบวำระกำรประชุมร่วมกบั
กบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 2. มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับฯ สนันสนุ นและ              
เปิดโอกำสใหก้รรมกำรแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเป็นอสิระ 
 3. สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบและตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
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 4. ดูแล ตดิตำม กำรบรหิำรของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงค์   
ทีก่ ำหนดไว ้
 5. เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง       
ทัง้สองฝ่ำยเท่ำกนั 

 อน่ึง ภำยหลงัจำกกำรประชุมสิน้สุดลง ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัจะรบัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมและ

น ำเสนอใหก้รรมกำรบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิรำยงำนกำรประชุมใหม้คีวำมถูกตอ้ง ครบถ้วนตำมทีป่ระชุม 

และเมื่อมกีำรแกไ้ขแล้ว ส ำนักเลขำฯ จะน ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุมรบัรองในครัง้ถัดไป และใหป้ระธำน

กรรมกำรบรษิทั ซึง่ท ำหน้ำทีป่ระธำนทีป่ระชุมลงลำยมอืรบัรองควำมถูกตอ้ง ทัง้นี้รำยงำนกำรประชุมทีร่บัรองแลว้ จะถูก

เกบ็อย่ำงเป็นระบบทัง้ในรปูแบบของเอกสำรทีส่ ำนกัเลขำฯ และจดัเกบ็ในรปูแบบเอกสำรอเิลก็ทรอนิกส ์พรอ้มกบัเอกสำร

ประกอบวำระกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อควำมสะดวกในกำรอำ้งองิ 

 กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี เป็นกำรประชุมที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำปีละ 1 ครัง้  ทัง้นี้ในกรณีที่มเีรื่อง

ส ำคญัเร่งด่วนทีจ่ะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำและอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดเป็นครัง้ๆ ไป โดยเป็นกำร

ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ.2535 และ

พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดไว้เพื่อใหเ้ป็นตำมกฎหมำยและหลกักำร

ก ำกบัดแูลกจิกำรทดี ี

กำรประชุมกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร  เป็นกำรประชุมก ำหนดไว้ปีละ 1 ครัง้ จะเป็นกำรประชุมเฉพำะ
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำร โดยไม่มปีระธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร  กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และฝ่ำยบรหิำรอื่นๆ เขำ้ร่วม
ประชุม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำรมโีอกำสที่ได้ประชุมระหว่ำงกนัเองเพื่อพจิำรณำเกี่ยวกบั
ประเดน็ต่ำงๆ เกีย่วกบัฝ่ำยจดักำรอย่ำงอสิระ โดยไม่มฝ่ีำยบรหิำรและสรุปผลใหฝ่้ำยบรหิำรไดร้บัทรำบ 

กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร 
กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำรบริษทั  สรปุได้ดงัน้ี 
1.  กรรมกำรของบรษิทัเลอืกตัง้โดยทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้  โดยมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำหำ้คน ซึ่งกรรมกำรไม่น้อย

กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัรและมกีรรมกำรทีเ่ป็นอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึง่ปัจจุบนับรษิทั มกีรรมกำรอสิระจ ำนวน 5 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 15 คน     โดย
กรรมกำรอสิระทุกท่ำนมคีุณสมบตัติำมทีก่ฎหมำยและขอ้บงัคบัก ำหนด 

2.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้รำยหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคน   

เป็นกรรมกำรกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
(3)  บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
(4)  ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรที่

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนในทีป่ระชุมนัน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 
3 . ในกำรประชุมสำม ัญประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหนึ่งในสำมเป็น

อัตรำถ้ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำรที่
จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหก้รรมกำรจบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก ส่ วน
ในปีทีส่ำมและปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
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4.  นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้  กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

5.  กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อบรษิทั กำรลำออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลำออกไปถงึบรษิ ั
6. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือก

บุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำได้พจิำรณำและเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำสองเดอืน บุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว
จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน 

มตขิองคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำร            
ทีย่งัเหลอือยู่ 

7. ที่ประชุมผูถ้อืหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่ำ                 
กึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

8.  กรรมกำรจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรประเมนิผลงำนตนเองทัง้คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงน้อย

ปีละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้มกีำรพิจำรณำทบทวนผลงำนประเด็นและ
อุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำโดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรน ำผลกำรประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในกำรปรบัปรุงกำรปฏบิตัิ
หน้ำที่และเพิ่มประสิทธิผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรโดยใช้ “แบบฟอร์มกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทัง้คณะ”             
ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ภำยหลงัคณะกรรมกำรแต่ละคณะประเมนิผลงำนเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมนิผลกำรปฎิบตัิงำน
กลบัมำยงัส ำนักเลขำนุกำรบรษิทั และเลขำคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมนิของกรรมกำรแต่ละ
คนและสรุปผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยในรอบปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บรษิทัและ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะรบัทรำบต่อไป 

 

ควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วน

เกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรำยกำรทีพ่จิำรณำตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทรำบถงึควำมสมัพนัธห์รอืกำรเกีย่วโยงของตนในรำยกำร
ดงักล่ำวและต้องไม่เขำ้ร่วมกำรพจิำรณำตดัสนิรวมทัง้ไดก้ ำหนดใหผู้ต้รวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น     
ผูส้อดสอ่งดแูลและจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวซึง่ทีผ่่ำนมำยงัไม่เคยมปัีญหำดงักล่ำวเกดิขึน้ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกครัง้  หำกมเีรื่องเกีย่วกบัควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ว่ำในระเบยีบวำระ
ใดทีก่รรมกำรเกีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีนัน้กรรมกำรดงักล่ำวจะงดออกเสยีงหรอืใหค้วำมเหน็ใดๆ 

คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร ซึง่หมำยรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลง
กำรถอืหลกัทรพัยบ์รษิทั จะต้องแจง้ใหบ้รษิทัทรำบและรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยต่์อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ .ศ. 2535 
ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับจำกวนัทีซ่ือ้ขำย โอน หรอืรบัโอน  ซึง่จะรำยงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตำมหวัขอ้ “รำยงำน
กำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำร” ซึง่ก ำหนดไวต้ำยตวัในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครัง้ 



 

113 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

กำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
บรษิทัด ำเนินงำนโดยยดึมัน่และใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่จีงึจดัใหม้กีำร

ควบคุมดูแลและป้องกนัเกี่ยวกบักำรท ำรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรอืรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอื
รำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสมภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยถือเป็นหนึ่งในจรรยำบรรณส ำคญัที่กรรมกำรและ
พนักงำนตอ้งยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดัเพื่อเป็นทีเ่ชื่อถอืและไวว้ำงใจของผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำยซึง่มหีลกัเกณฑท์ีส่ ำคญั
ดงันี้ 

 

-  คณะกรรมกำรรบรษิทัไดก้ ำหนดแนวทำงป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยว
โยงกนัและก ำหนดแนวทำงกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรท ำรำยกำรที่ต้องผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและดูแลให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธนำคำรแห่งประเทศไทย 

-  ก ำหนดใหก้รรมกำร  ผูบ้รหิำร  หรอืพนกังำนทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทีท่ ำกบับรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำหรืออนุมตัิธุรกรรมดงักล่ำวและให้กำรก ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำง
เหมำะสมยุตธิรรมตำมเงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปเสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทัว่ไป 

-  ก ำหนดใหม้กีำรน ำเสนอรำยกำรทีเ่กีย่วโยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ก่อนเสนอ
ขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

-  คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดหลกักำรให้สำมำรถท ำรำยกำรที่เกีย่วโยงกนัได้ระหว่ำงกรรมกำรผูบ้รหิำร  
หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งของบรษิทัทีท่ ำกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยได ้ หำกรำยกำรนัน้มีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้เหมอืนที่
ท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไป 

-  ในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิัทและบรษิัทย่อยหรอืธุรกรรมระหว่ำงกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทบริษัท
ก ำหนดใหเ้ป็นธุรกรรมทีม่เีงื่อนไขหรอืขอ้ก ำหนดทีเ่ป็นปกตเิหมอืนกบัธุรกรรมทีท่ ำกบับุคคลทัว่ไปทีม่คีวำมเสีย่งในระดบั
เดยีวกนัหรอืเป็นกรณีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรบรษิทัย่อยตำมแต่กรณี 
 

10. ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
10.1  นโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ลจ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

(CorperateSocialResponsibility : CSR) ดว้ยควำมตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกจิกรรมเพื่อ
สงัคมและชุมชนโดยรอบรวมทัง้ใส่ใจดูแลสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง โดยยดึหลกักำรด ำเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้                  
มจีรยิธรรม เคำรพต่อสทิธมินุษยชนและผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยี เช่น ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ชุมชนทีบ่รษิทัประกอบ-
กจิกำรอยู่  ลกูคำ้  คู่คำ้และหน่วยงำนภำครฐัตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชำตติำมหลกักำร ดงันี้ 
 

1)  กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
เพื่อแสดงถงึเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั อย่ำงโปร่งใส  มคีุณธรรม มคีวำมรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่น-

ไดเ้สยีตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อมบรษิทัจงึก ำหนด“จรรยำบรรณธุรกจิ” ขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน
และลกูจำ้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประพฤตปิฏบิตัคิวบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบของบรษิทั ซึง่บรษิทัน ำขอ้บงัคบั
และระเบยีบต่ำงๆ เดมิมำปรบัปรุงในปี 2550 และประกำศใชจ้รรยำบรรณธุรกจิและระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทัฉบบัปรบัปรุง
มำใชอ้ย่ำงเป็นทำงกำรในปี 2561 จนถงึปัจจุบนั ผูถ้อืหุน้สำมำรถดไูดท้ีเ่วบ็ไซตบ์รษิทั  www.tstegroup.com  

 
 

 

http://www.tstegroup.com/
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กำรรบัข้อรอ้งเรียนด้ำนจริยธรรมธรุกิจ 

บรษิทัไดก้ ำหนดใหส้ ำนกัเลขำนุกำรบรษิทั หรอื คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำทีเ่ป็นหน่วยรบัรอ้งเรยีนดำ้น
จรยิธรรม  ซึง่พนกังำน  ผูเ้กีย่วขอ้ง  และ/หรอืผูป้ระสบพบเหน็สำมำรถสง่ขอ้รอ้งเรยีนดำ้นจรยิธรรมโดยตรงตำมทีอ่ยู่ทำง
ไปรษณียต่์อไปนี้ 

 

หน่วยรบัรอ้งเรยีนดำ้นจรยิธรรมธุรกจิ 
ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 
90 หมู ่1 ซอยสยำมไซโล   ถนนปู่ เจำ้สมงิพรำย 
ต ำบลส ำโรงกลำง   อ ำเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10130  หรอื ทำงอเีมลด์งัต่อไปนี้.- 
E-mail Address: thaisugar@tstegroup.com 
 

กำรถ่วงดลุของกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
กำรแต่งตัง้กรรมกำรของบรษิทั เป็นไปตำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำ

และคณะกรรมกำรบริษัทตำมล ำดับ ทัง้นี้  ณ ปัจจุบัน 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 15 ท่ำน 
ประกอบดว้ย 

ก.  กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ 5 ท่ำน ซึง่มจี ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ 
ข.  กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 3 ท่ำน 
ค.  กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 12 ท่ำน ในจ ำนวนนี้ได(้รวมกรรมกำรอสิระ จ ำนวน 5 ท่ำน) 
 

ดงันัน้ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจงึสำมำรถมัน่ใจไดว้่ำกรรมกำรสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะตวัแทนผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำง
เป็นอสิระและมกีำรถ่วงดุลทีเ่หมำะสม 
 

2)  กำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 
บรษิทัฯ มอีุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรม โดยยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สีว่น-          

ได้เสยีทุกกลุ่ม (พนักงำน ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ สงัคมและสิง่แวดล้อม) ตำมหลกัธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณบรษิทัฯ 
ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีกุล่มต่ำงๆ ของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบำยก ำหนดควำมรบัผดิชอบ                  
แนวปฏบิตัิและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกนัคอร์รปัชัน่กบัทุกกจิกรรมของบรษิัทฯ เพื่อให้กำร
ตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ได้รับกำรพิจำรณำและปฏิบัติ                          
อย่ำงรอบคอบ บรษิทัฯ จงึไดป้ระกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่  และจะปฏบิตัเิพื่อใหไ้ด้ประกำศนียบตัรรบัรอง
ฐำนะสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยต่อไปภำยในปี 2565 

 

 3)  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
 บรษิทัสนับสนุนและเคำรพกำรกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยกำรปฎิบติัต่อผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง พนักงำน 
ชุมชน และสงัคมรอบข้ำงเคำรพในคณุค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อควำมเสมอภำคเท่ำเทยีม
กนัพนักงำน และไม่เลอืกปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดว้ยเพรำะควำมแตกต่ำงในถิน่ก ำเนิด เชือ้ชำต ิ
ภำษำ อำยุ กำรศกึษำ สถำบนั เพศ สผีวิ ควำมพกิำร สภำพทำงกำย หรอืสขุภำพ ไม่ใชแ้รงงำนเดก็ กำรคุกคำมทำงเพศ 
ไดก้ ำหนดนโยบำยเพื่อแสดงถงึกำรเคำรพสทิธมินุษยชน ดงันี้ 
 

mailto:thaisugar@tstegroup.com
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 ผูถ้ือหุ้น 
1.  สรำ้งผลตอบแทนทีเ่จรญิเตบิโตอย่ำงมัน่คงและเหมำะสมแก่ผูถ้อืหุน้ 
2.  ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงมอือำชพีอย่ำงเตม็ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมระมดัระวงั 
3.  ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมสจุรติ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจแกผูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อื 
    หุน้ทุกรำยดว้ยควำมเท่ำเทยีมกนั 
4.  จดัท ำรำยงำนสถำนะขององคก์รอย่ำงสม ่ำเสมอและครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิแก่ผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้ง 
5.  ไม่เปิดเผยสำรสนเทศแก่ผูไ้ม่เกีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
6.  ไม่ด ำเนินกำรใดอนัก่อใหเ้กดิผลเสยีแก่องคก์รโดยไม่ไดแ้จง้ต่อผูถ้อืหุน้ทรำบก่อน 
 

คู่ค้ำและเจ้ำหน้ี 
1. ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในกำรคำ้กบั คู่คำ้หรอืเจำ้หนี้ 
2. ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงกบัคู่คำ้และเจำ้หนี้อย่ำงเทีย่งตรงและเคร่งครดัในกรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไข

ต่ำงๆ ไดต้อ้งรบีแจง้คู่คำ้หรอืเจำ้หนี้โดยเรว็เพื่อรวมกนัพจิำรณำหำทำงแกไ้ขปัญหำ 
3. เสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแก่คู่คำ้และเจำ้หนี้อย่ำงถูกตอ้ง และครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 
 

พนักงำนและลูกจำ้ง 
1. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสมและเป็นธรรมตำมควำมรู ้ ควำมสำมำรถ  ควำมรบัผดิชอบ  และคุณภำพของ

งำนของพนกังำนแต่ละคน 
2. กำรใหร้ำงวลัหรอืลงโทษพนกังำนตอ้งใชค้วำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละตอ้งกระท ำดว้ยควำมสจุรติ 
3. ใหค้วำมส ำคญัแก่กำรฝึกอบรมแก่พนกังำน เพื่อพฒันำขดีควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนกังำนทุกคน 
4. ปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน ขอ้บงัคบัต่ำงๆ และสวสัดกิำรของพนกังำน 
5. รกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเพื่อควำมปลอดภยัแก่สขุภำพ และทรพัยส์นิของพนกังำน 
6. สง่เสรมิใหพ้นกังำนมสีว่นร่วมในกำรก ำหนดทศิทำง พฒันำ และปรบัปรุงแกไ้ขของบรษิทัอย่ำงทัว่ถงึ 
7. เผยแพร่ขอ้ปฏบิตัแิละจรยิธรรมแก่พนกังำนทุกคนเพื่อน ำไปปฏบิตัใินกำรท ำงำนของพนกังำน 
8. ปฏบิตัิต่อพนักงำนทุกคนบนพื้นฐำนของศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย์อย่ำงเท่ำเทยีมกนัและหลกีเลี่ยง

กระท ำกำรใดๆ อนัส่งผลต่อควำมกำ้วหน้ำและมัน่คงในอำชพีกำรงำนของพนักงำนไม่น ำขอ้มูลส่วนตวั
ของพนกังำนไปหำผลประโยชน์ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

9. รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่เป็นประโยชน์แก่องคก์รทีต่ัง้อยู่บนหลกัเหตุและผล 
 

4)  กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บรษิทัมกีำรก ำกบัดแูลใหค้่ำจำ้งอยู่ในระดบัทีเ่หมำะอุตสำหกรรมของไทย กำรปรบัปรุงเปลีย่นแปลงโครงสร้ำง 
และกำรจดัระเบยีบองค์กรนัน้จะด ำเนินกำรอย่ำงรบัผดิชอบโดยอยู่ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยไทยรวมทัง้ปฏบิตัิตำม
กฎหมำย และปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน พ.ศ.2541 โดยไม่มนีโยบำยรบัพนักงำนทีม่อีำยุต ่ำกว่ำ 15 ปี 
ไม่มกีำรใชแ้รงงำนบงัคบัในทุกรปูแบบ ไดแ้ก่ แรงงำนนกัโทษโดยบงัคบั แรงงำนตำมสญัญำ แรงงำนหนี้ หรอืแรงงำนทำส 
และกำรคำ้มนุษยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชแ้รงงำนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  
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บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัเกีย่วกบัดำ้นบุคลำกร  กำรดูแลเกีย่วกบัสวสัดภิำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  
สภำพควำมเป็นอยู่ทีด่ยี่อมสง่ผลไปถงึสภำพจติใจและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำน  ดงันัน้บรษิทัจงึมกีำรดแูลเรื่องสวสัดกิำร
ของพนักงำน เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และหลกัสิทธิมนุษยชน  เพิม่ขึน้นอกเหนือจำกสิง่ที่
ตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำย ไดแ้ก่   

 

สวสัดิกำรด้ำนต่ำง ๆ 

1. โบนสัประจ ำปี โดยพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม และตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกจิในปัจจุบนั 
2. ตรวจสขุภำพประจ ำปี  โดยบรษิทัก ำหนดใหต้รวจปีละ 1 ครัง้  
3. ชุดฟอรม์พนกังำน 
4. กนิเลีย้งบรษิทัประจ ำปี 
5. กองทุนส ำรองเลีย้งชพี  3%, 4% ,5% 
6. เงนิช่วยเหลอืงำนฌำปนกจิ (ตนเอง, บดิำมำรดำ, บุตรธดิำ, คู่สมรส) 

 

กำรจดัท ำประกนัอบุติัเหต ุ

นอกเหนือจำกกำรจดักำรดำ้นกำรประกนัตนต่อส ำนักงำนประกนัสงัคมแล้ว บรษิัทยงัจดัท ำประกนัอุบตัเิหตุ             
เป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนที่ต้องปฏิบัติงำนที่มีกำรเสี่ยงอันตรำย เช่น พนักงำนขบัรถจักรยำนยนต์ส่งเอกสำร  
พนกังำนทีต่อ้งปฏบิตังิำนในทีส่งู พนกังำนทีต่อ้งท ำงำนกบัเครื่องจกัรกล 
 

 เสริมสรำ้งควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ 

บรษิทัไดม้กีำรจดัประชุม Morning Talk เพื่อวตัถุประสงคด์งันี้ 

1. เพื่อเป็นกำรแจง้ขำ่วสำรต่ำงๆจำก Safety, HR, ธุรกำร 
2. เป็นกำรสือ่สำร 2 ทำง 
3. เป็นกำรเขำ้ไปรบัทรำบถงึปัญหำจำกพนกังำนโดยตรง 
4. เป็นกำรเน้นย ้ำในเรื่องควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  

มกีำรจดัสง่พนกังำนเขำ้ฝึกอบรมนอกสถำนทีห่รอืกำรจดัฝึกอบรมหน้ำงำน ดงันี้ 

1. กจิกรรม อบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและตรวจสำรเสพตดิในสถำนประกอบกจิกำร 
2. หลกัสตูรควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนส ำหรบัลกูจำ้งใหม่ 
3. หลกัสตูร ISO 9001:2015 
4. หลกัสตูรกำรขบัและบ ำรุงรกัษำรถยกอย่ำงถูกวธิแีละปลอดภยั (โฟคลฟิท)์ 
5. หลกัสตูรกำรใชแ้ละบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร (รถตกั) 
6. หลกัสตูร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC) 

และบรษิทัยงัใหค้วำมรูใ้นเรื่องควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนบนทีส่งู กำรดบัเพลงิและอพยพในกรณีเกดิอคัคภียั
ซึง่เป็นกำรสรำ้งควำมรูแ้ละควำมสำมำรถไม่เพยีงช่วยเหลอืตนเองแต่ยงัสำมำรถช่วยเหลอืผู้อื่นและผู้อำศยัอยู่ในชุมชน
ใกล้เคยีง จดัส่งพนักงำนอบรมหลกัสูตรเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนซึ่งได้รบัวุฒบิตัร จป.วชิำชพีตลอดจน
ควำมรูใ้นดำ้นต่ำงๆ เช่น เทคโนโลยแีละสำรสนเทศกำรใชเ้ครื่องจกัรกลดำ้นบญัชแีละอื่นๆทีพ่นกังำนแต่ละคนจะสำมำรถ
น ำควำมรูม้ำใช ้
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กำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง 
บรษิทัเลง็เหน็ควำมส ำคญัของกำรท ำหน้ำที่พลเมอืงทีด่โีดยให้กำรสนับสนุนให้กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำน  

ท ำหน้ำทีใ่นฐำนะพลเมอืงทีด่ตีำมกฎหมำย แต่หำ้มมใิหก้ระท ำกำรใดๆ ทีช่ีน้ ำหรอืท ำใหเ้ขำ้ใจว่ำบรษิทัใหก้ำรสนับสนุน                 
แก่พรรคกำรเมอืงใดๆ หรอืกลุ่มพลงัใดๆ พนักงำนมสีทิธเิขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืงอย่ำงอสิระนอกเหนือเวลำงำน   
และหำ้มท ำกจิกรรมทำงกำรเมอืงในนำมบรษิทั 

 

ควำมรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นของบริษทั 
ทรพัยส์นิของบรษิทัหมำยถงึ สงัหำรมิทรพัยแ์ละอสงัหำรมิทรพัย ์ทัง้น้ียงัรวมขอ้มลูเอกสำรสทิธิ ์สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์

และควำมลบัต่ำงๆของบรษิทั เจำ้หน้ำทีแ่ละพนกังำนทุกคนมหีน้ำทีใ่นกำรรบัผดิชอบในทรพัยส์นิต่ำงๆ ของบรษิทั 
1.  กรรมกำร ผูบ้รหิำร และเจำ้หน้ำทีพ่นกังำน ตอ้งไม่น ำทรพัยส์นิต่ำงๆของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวั

หรอืผูอ้ื่นยกเวน้กรณีฉุกเฉินทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกผูม้อี ำนำจแลว้เท่ำนัน้ 
2.  พนักงำนมหีน้ำที่รบัผดิชอบมใิห้ทรพัย์สนิของบรษิัท สูญเสยี สูญหำย หรอืเสื่อมค่ำโดยเปล่ำประโยชน์

ทรพัย์สนิต่ำงๆ ของบรษิัทควรน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิัทเพื่อให้ได้ประสทิธภิำพของกำรด ำเนินงำนและ
คุม้ค่ำทรพัยส์นิสงูสดุ 

3.  พนักงำนไม่ควรกระท ำกำรปรบัเปลี่ยน แก้ไข หรอืตกแต่งทรพัย์ของบรษิัทก่อนได้รบัอนุญำตจำกผู้ทีม่ ี
อ ำนำจแลว้เท่ำนัน้ 

4.  หำ้มมใิหพ้นกังำน ปลอมแปลง แกไ้ข และ / หรอืตกแต่งเอกสำรของบรษิทัโดยมชิอบ 
5.  ในกรณีทรพัย์สนิเป็นคอมพวิเตอร์ ห้ำมมใิหพ้นักงำนน ำโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิห์รอืโปรแกรมผดิกฎหมำย

ใดๆ มำลงในเครื่องของบรษิทั  กรรมกำรและพนักงำนควรใชอ้นิเตอรเ์น็ตในกำรหำขอ้มลูและหลกีเลีย่งเวป็ไซตท์ีไ่ม่ควร 
ดงันี้ เวป็ไซตผ์ดิกฎหมำยตลอดจนเวป็ไซตท์ีล่ะเมดิจำรตีประเพณีหรอืศลีธรรมอนัดงีำม 

 

สิทธิในกำรรอ้งเรียน 
บรษิทัมกีำรจดัประชุมพนักงำนระดบัต่ำงๆโดยเปิดโอกำสใหทุ้กคนมอีสิระในกำรแสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ย่ำง

เปิดเผยหรอืในกรณีทีพ่นกังำนมคีวำมประสงคจ์ะรอ้งเรยีนเรื่องรำวต่ำงๆกส็ำมำรถท ำไดโ้ดยกำรสง่จดหมำยสง่ไปยงั 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร  หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 
90 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจำ้สมงิพรำย 
ต ำบลส ำโรงกลำง  อ ำเภอพระประแดง   
จงัหวดัสมุทรปรำกำร  10130 
 

5)  ควำมรบัผิดชอบต่อลูกค้ำ 
บรษิทัประกอบธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจงึใหค้วำมส ำคญัแก่ลกูคำ้เป็นหลกั โดยมแีนวทำงกำรปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
1. สนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ดว้ยบรกิำรทีด่เีลศิและเหมำะสม 
2. จดัระบบทีส่ำมำรถใหลู้กคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนขอ้บกพร่องของบรกิำรควำมไม่พอใจและเสนอขอ้แนะน ำที่

เป็นประโยชน์เพื่อด ำเนินกำรตอบสนองแก่ลกูคำ้ดว้ยควำมรวดเรว็ 
3. ปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีม่ต่ีอลูกคำ้อย่ำงเคร่งครดักรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขไดใ้หร้บีแจง้ลูกคำ้เพื่อ

ทรำบและร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
4. เสนอขำ่วสำรบรกิำรแก่ลกูคำ้อย่ำงเทีย่งตรงถูกตอ้งเป็นธรรมและไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิใดๆ 
5. ใหค้วำมส ำคญัและไม่น ำขอ้มลูของลกูคำ้ไปเผยแพร่หรอืหำประโยชน์ใสตนเองและผูเ้กีย่วขอ้งไม่ว่ำกรณีใดๆ 
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ควำมรบัผิดชอบต่อคู่ค้ำ เจ้ำหน้ี คู่แข่ง 

บริษัทฯ ยึดถือข้อปฏิบตัิทำงสญัญำที่เป็นธรรมกบัคู่ค้ำ ปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ปรปัชัน่ที่ก ำหนดไว้ 
เคำรพสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิข์องคู่ค้ำ ไม่เอำรัดเอำเปรียบต่อคู่ค้ำ และส่งเสริมให้คู่ค้ำด ำเนินกิจกรรมควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกบับรษิทัฯ 

 

บรษิัทฯ ปฎิบตัิตำมขอ้ตกลงที่มกีบัเจ้ำหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ ในกรณีที่บรษิัทไม่สำมำรถช ำระหนี้ตำมก ำหนดได้ 
บรษิทัจะแจง้ต่อเจำ้หนี้เพื่อหำทำงแกไ้ขร่วมกนั 

 

บรษิทั ด ำเนินกำรแข่งขนัทำงธุรกจิอย่ำงเป็นธรรม ไม่ใชว้ธิกีลัน่แกลง้ กดีกนั หรอืด ำเนินกำรใดๆ ทีต่อ้งหำ้มตำม
กฎหมำยเพื่อมใิหเ้กดิกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม 

 

6)  กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม 

เนื่องจำกบริษัท ด ำเนินธุรกิจขนถ่ำยสนิค้ำขึน้เรอืเดินสมุทรซึ่งบริเวณสถำนที่ประกอบกำรตัง้อยู่รมิแม่น ้ำ
เจ้ำพระยำตลอดจนภำยในบรเิวณคลงัสนิค้ำ สถำนีเกบ็และขนถ่ำยกำกน ้ำตำลตัง้อยู่ตดิกบัชุมชนที่มผีู้อำศยักนัมำเป็น
เวลำนำน  ดงันัน้กำรด ำเนินธุรกจิบรษิทัมคีวำมตระหนักถงึผลกระทบต่อชุมชนและสภำพแวดลอ้มซึง่มคีวำมสมัพนัธก์นั
อย่ำงแยกกนัไม่ออก  โดยสรุปเป็นดงันี้.- 

 

-  ในดำ้นของเศษขยะ ของเสยี สิง่ปฏกิลู น ้ำมนั หรอืสำรเคมต่ีำงๆ บรษิทัจดัใหม้กีำรดแูลอย่ำงรดักุมป้องกนัมิ
ใหม้กีำรตกหล่นหรอืไหลลงสูแ่ม่น ้ำ  มกีำรว่ำจำ้งพนกังำนดแูลกำรจดัเกบ็และรกัษำควำมสะอำดตลอดจนประสำนงำนกบั
หน่วยงำนรำชกำรที่รบัผดิชอบดูแลเกี่ยวกบักำรเกบ็ขยะสิง่ปฏกิูลต่ำงๆ ภำยในบรเิวณและส่วนที่อยู่ติดกบัชุมชนทีพ่กั
อำศยัใหส้ะอำดเรยีบรอ้ยอย่ำงสม ่ำเสมอ 

-  จดัท ำและดูแลเกีย่วกบัท่อระบำยน ้ำ จดัท ำบ่อพกัเพื่อดกัไขมนัและบ ำบดัน ้ำเสยีมกีำรน ำตวัอย่ำงน ้ำจำกจุด
ต่ำงๆสง่ไปตรวจสอบคุณภำพใหอ้ยู่ในมำตรฐำนโดยตรวจวดัค่ำ Ph., BOD, Ammonium-Nitrogen, Suspended และอื่นๆ 
เป็นประจ ำทุก 3 เดอืน 

-  จดักำรดแูลผลกระทบเกีย่วกบัเสยีงในขณะปฏบิตังิำนเพื่อมใิหร้บกวนคนทีพ่กัอำศยัในบรเิวณขำ้งเคยีง 
-  สรำ้งเขื่อนคนัลอ้มรอบถงัน ้ำมนัดว้ยวสัดุทีม่คีวำมมัน่คงแขง็แรงส ำหรบัรองรบัปรมิำณสนิคำ้ทีอ่ำจมกีำรลน้

หรอืรัว่จำกถงัเกบ็ 
 

7)  กำรรว่มพฒันำชุมชุนหรอืสงัคม 

บรษิทัก ำหนดควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นรวมเพื่อเป็นนโยบำยใหก้รรมกำรและพนกังำนไดป้ฏบิตั ิไดแ้ก่ 
1. สนบัสนุนกจิกำรใดๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมสว่นรวม 
2. หลกีเลีย่งกำรกระท ำกำรใดๆ ทีส่ง่ผลเสยีหำยแก่ประเทศชำต ิบำ้นเมอืง ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
3. ไม่ส่งเสรมิหรอืให้ควำมร่วมมอืใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิผดิกฎหมำยหรอืเป็นภยัต่อส่วนรวมและควำม

มัน่คงของประเทศ 
4. สรำ้งจติส ำนึกและปลกูฝังควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชำตใินองคก์รแก่พนกังำนทุกระดบั 
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10.2  กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 
บรษิทัก ำลงัศกึษำขอ้มลูเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร เพื่อก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำนต่อไป 
 

10.3 กำรด ำเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 
- ไม่ม ี– 
 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  
บรษิทัใหค้วำมร่วมมอืและสนบัสนุนกจิกรรมของชุมชนทีอ่ยู่ตดิกบับรเิวณหรอืบรเิวณทีห่่ำงออกไปเป็นประจ ำ

ต่อเนื่องโดยในปี 2561 มกีจิกรรมทีบ่รษิทั ใหก้ำรสนบัสนุนต่อเนื่องจำกทีผ่่ำนมำอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทุกปี ไดแ้ก่ 
-  จดักิจกรรม “งำนเทกระจำด” โดยแจกข้ำวสำรอำหำรแห้งให้กบัชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงำน                    

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จ ำนวน 500 ชุด เป็นประจ ำทุกปี เพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัชำวบำ้น 

-  บรษิทัจดัอบรมหลกัสตูรคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

-  บรษิทัจดัอบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและตรวจสำรเสพตดิในสถำนทีป่ระกอบกจิกำร 

-  บรษิทัร่วมโครงกำรแบ่งปันเพือ่น้องปี 2 ณ โรงเรยีน ตชด. บำ้นโป่งลกึ อ ำเภอแก่งกระจำน จงัหวดัเพชรบุร ี

ภำพกิจกรรมประจ ำปี 2561 

ภำพกจิกรรม Big Cleaning Day   
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ภำพกจิกรรมกฬีำสภีำยในบรษิทั

 

กจิกรรมกนิเลีย้งสง่ทำ้ยปีเก่ำตอ้นรบัปีใหม่
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กจิกรรม CSR   โครงกำรแบ่งปันเพื่อน้องปี 2 ณ โรงเรยีน ตชด. บำ้นโป่งลกึ 
อ ำเภอแก่งกระจำน จงัหวดัเพชรบุร ี

 

11.  กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

   11.1 สรปุควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรควบคุมภำยในโดยเฉพำะคณะกรรมกำรบรษิัท และ
ผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบต่อควำมมปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิลของระบบควบคุมภำยใน มุ่งเน้นใหร้ะบบกำรควบคุมภำยในมคีวำม
เพยีงพอเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิ สอดคลอ้งกบัแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหลกักำรควบคุมภำยในของ COSO 
รวมทัง้บรษิัทฯ ได้จดัให้ระบบบญัชแีละรำยงำนทำงกำรเงนิมคีวำมถูกต้อง เชื่อถือ ได้มกีำรปฏบิตัิตำมกฎหมำย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงเคร่งครดัในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส ก ำหนดใหม้วีำระหลกั เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเหน็ต่อกำรควบคุมภำยใน พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ำยจดักำร เพื่อใหม้กีำรแกไ้ข หรอื
ปรบัปรุงระบบของกำรควบคุมภำยในให้เหมำะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จดัให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และก ำหนดให้รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหผู้ต้รวจสอบภำยในสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงเป็น อสิระ ตรงไปตรงมำโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้ง และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรบรษิทั จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพและระบบบรหิำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบั 
ทีเ่หมำะสมโดยมผีูต้รวจสอบภำยในท ำหน้ำทีส่อบทำนและควบคุมใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำย          
ทีว่ำงไวอ้นัไดแ้ก่  กำรตรวจสอบด้ำนบรหิำร  ดำ้นปฏบิตังิำนและดำ้นบญัชกีำรเงนิ  เทคโนโลยสีำรสนเทศทัง้ของบรษิทั
และบริษัทย่อยเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนผลกำรติดตำมต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำสในส่วนของคณะกรรมกำรบรษิัทไดใ้ห้กรรมกำรทุกท่ำนท ำแบบประเมนิ
ควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุกปีเพื่อประเมนิว่ำแผนงำนต่ำงๆ ทีบ่รษิทั ด ำเนินกำรอยู่มคีวำมรดักุม
และเพยีงพอหรอืไม่ เพื่อน ำผลกำรประเมนิมำใชใ้นกำรปรบัแผนใหม่ต่อไปในกำรประเมนิจะประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี้ 
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ด้ำนกำรควบคมุภำยในองคก์ร 

คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด วิสยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำย
บรหิำรและพนักงำน และมกีำรตดิตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำย และบรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญั
ของกำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลมำปฏบิตั ิเพรำะเป็นปัจจยัส ำคญัที่มต่ีอกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ ยนื มรีะบบกำรบรหิำร
จดักำรทีค่ ำนึงถงึคุณธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้อนัเป็นพิน้ฐำนทีส่ง่เสรมิกำรด ำเนินงำนใหม้ปีระสทิธภิำพและเพิม่
ประสทิธภิำพ และเพิม่ประสทิธผิลโดยมุ่งเน้นกำรสรำ้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และค ำนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม 

 จดัใหม้โีครงสร้ำงกำรรำยงำน ก ำหนดอ ำนำจผูบ้รหิำรในควำมรบัผดิชอบ และกำรสัง่กำรทีเ่หมุสมภำยใต้
กำรกบัดแูลของคณะกรรมกำร 

 จดัใหม้กีำรกจิกรรมควบคุมในทีค่รอบคลุมทุกกจิกรรมอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิซึง่
มกีำรสอบทำนกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมคู่มอืกำรปฏบิตังิำน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั
และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บรษิทัมวีฒันธรรมองคก์ร โดยน ำหลกักำรกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำรวมเป็นสว่นหนึ่งในวฒันธรรองคก์รภำยใต้
ค ำว่ำ “DISC” ซึง่มคีวำมหมำยดงันี้ 

D: Discipline     - วนิยักำรท ำงำน 

I: Integrity     - ควำมซื่อสตัย ์

S: Service Mind  -  ใจรกับรกิำร 

C: Competency - ควำมสำมำรถ 
 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรประชุมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ                  
โดยรบัฟังปัญหำและมสี่วนร่วมในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิรวมถงึกำรก ำหนดผลตอบแทนแก่พนักงำนและ 
แจง้ผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนเปิดโอกำสใหพ้นักงำนซกัถำมไดเ้พื่อแสดงควำมโปร่งใส ในดำ้นโครงสรำ้งองคก์รบรษิทั             
มีกำรปฏิบตัิตำมหลกักฎหมำยที่เกี่ยวกบับริษัทมหำชนและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครดับริษัทมีขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบัจริยธรรมและขอ้ก ำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์กบับรษิทัไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรและเน้นย ้ำในเรื่องกำรมจีรยิธรรมในฐำนะเป็นองคก์รของมหำชน  

 

กำรประเมินควำมเส่ียง  (Risk Assessment) 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อให้
สำมำรถระบุและประเมนิควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ไดร้่วมกบัฝ่ำยจดักำรพจิำรณำประเมนิควำมเสีย่งทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร ทีอ่ำจจะมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ โดยฝ่ำยจดักำรไดร้ะบุและวเิครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภท รวมทัง้ควำมเสีย่งกำรทุจรติ และจดัระดบัควำม
เสีย่งทีส่ ำคญัตำมผลกระทบและโอกำสทีจ่ะเกดิขึน้ เพื่อก ำหนดแผนงำนบรหิำรควำมเสีย่ง และมกีำรทบทวนปัจจยัควำม
เสีย่งเป็นประจ ำทุกปี 
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กำรควบคมุกำรปฏิบติังำน (Control Activities) 

คณะกรรมกำรบรษิัท ได้จดัให้มคีู่มอืในกำรปฏบิตังิำน โดยมกีำรจดัท ำคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร ก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำทีแ่ละวงเงนิอ ำนำจอนุมตัขิองฝ่ำยบรหิำรในแต่ละระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ดแูลรกัษำทรพัยส์นิ
และใช้ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้จดัให้มีกำรกระบวนกำรป้องกำรกำรทุจริตในทุกกิจกรรมด ำเนินงำน  
ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน (Whistle Blower) เพื่อใหค้วำมคุม้ครองต่อพนกังำน        ผูแ้จง้เบำะแส
กำรปฏบิตังิำนทีไ่ม่เป็นไปตำมจรรยำบรรณ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืเกดิกำรทุจรติ 

ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มูล ส่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้ขอ้มูต่ำงๆ มคีวำมถูกต้องและเป็นปัจจุบนั โดยใช้ระบบเทคโนโลยี่ที่ทนัสมยั และมปีระสทิธภิำพรวมทัง้มคีวำม
ปลอดภยัของขอ้มูล ประมวลผล จดัเกบ็ และติดตำมขอ้มูล เพื่อให้กำรตดัสนิใจทำงธุรกจิ รวมทัง้กำรก ำหนดนโยบำย
ควำมปลอดภยัทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรใชข้อ้มลู  สือ่สำรขอ้มลูภำยในองคก์รใหผู้บ้รหิำร และพนกังำน ทรำบถงึ
นโยบำย วตัถุประสงค ์และควำมรบัผดิชอบใหทุ้กระดบัชัน้ไดต้ะหนกัถงึควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน 

บรษิทัฯ มกีำรจดัช่องทำงรบัเรื่องเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแล เสนอขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ รวมถงึพฤตกิรรมมิ
ชอบของบุคคลในองคก์ร ทัง้จำกพนกังำนและผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดกูจิกำรทีด่ี 

ระบบกำรติดตำม  (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัระหว่ำงฝ่ำยบญัชบีรษิทัผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย
และผู้ตรวจสอบภำยใน  ซึ่งบริษัทจ้ำงบุคคลภำยนอกเข้ำมำด ำเนินกำรโดยที่ประชุมได้รำยงำนผลกำรสอบทำนและ                        
ใหข้อ้เสนอแนะต่อบรษิทั และแสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระและจะน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิพรอ้มขอ้เสนอแนะ              
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกไตรมำส รวมทัง้รำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อ
รำยงำนทำงกำรเงนิตำมที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรำยงำนประจ ำปี  กำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศที่ส ำคญัทัง้ที่เกี่ยวกบั
ขอ้มลูทำงกำรเงนิและไม่ใช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิบนพืน้ฐำนของขอ้เทจ็จรงิ 

ขณะเดียวกนับริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบัประสทิธิภำพของกำรปฏิบตัิงำนด้ำนต่ำงๆ ภำยใต้กระบวนกำร
ติดตำมและควบคุมที่เหมำะสม  โดยก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรปฏบิตังิำนพร้อมกบับทบำท  เป้ำหมำยและหน้ำทีค่วำม
รบัผดิชอบทีช่ดัเจนใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิำนตัง้แต่ในระดบัสำยงำนจนถึงระดบับุคคลเพื่อใหบุ้คลำกรเขำ้ใจหลกักำรปฏบิตัิงำน
และสื่อสำร บนพืน้ฐำนเดยีวกนั  ในดำ้นกำรจดัระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศมกีำรจดัอบรมพนักงำนในกำรใชร้ะบบนี้
อย่ำงต่อเนื่องและจดัให้มรีะบบส ำรองขอ้มูลที่เพยีงพอและมปีระสทิธภิำพ  รวมทัง้บรษิัทได้มกีำรก ำหนดขอบเขตของ
ขอ้มูลทีส่ำมำรถรบัและส่งผ่ำนระบบของบรษิทัได ้ เพื่อเป็นกำรป้องกนัขอ้มูลทีม่คีวำมเสีย่งทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำย
กบัระบบของบรษิทั 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งประเมินโดยผู้บริหำรและ                         
ผูต้รวจสอบภำยในไม่พบประเดน็ปัญหำหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัควำมเหน็ของผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัตำมระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทั  ซึง่มคีวำมเพยีงพอและด ำเนินกำรอย่ำงมปีระสทิธผิล 
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กำรบริหำรควำมเส่ียง  

คณะกรรมกำรบรษิทั ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมกีรรมกำรบรหิำร ซึง่ฝ่ำยบรหิำรระดบัสงู 
เขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรดว้ย ท ำหน้ำทีช่่วยคณะกรรมกำรบรษิทั และกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหค้รอบคลุมกระบวน
กำรในแผนธุรกจิและระบุถึงปัจจยัควำมเสีย่งต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิัท เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรก ำหนดกลุยุทธ์กำร
บริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทจดักำรควำมเสี่ยงที่มีประสทิธิภำพซึ่งจดัให้ มีกำร
ประเมนิ ป้องกนั ลด และตดิตำมควบคุม และรำยงำนควำมเสีย่งใหก้บัคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั 
ทรำบทุกรำยไตรมำส 

ในกระบวนควำมเสีย่งของบรษิทั ประกอบดว้ย 
1. ควำมเสีย่งดำ้นก ำกบัดแูล 
2. ควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธ ์
3. ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ 
4. ควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตักิำร 
5. ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฏระเบยีบและขอ้บงัคบั 

 

11.2 สรปุควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
    คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัระหว่ำงฝ่ำยบญัช ีผูต้รวจสอบบญัชบีรษิทัและบรษิทัย่อย และผูต้รวจ
สอบภำยใน ซึง่บรษิทัจำ้งบุคคลภำยนอกเขำ้มำด ำเนินกำร โดยทีป่ระชุมไดร้ำยงำนสอบทำนและใหข้อ้เสนอแนะต่อบรษิทั 
และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและจะน ำเสนอรำยงำนทำงกำรพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกไตรมำส รวมทัง้รำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิที่
เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรำยงำนประจ ำปี กำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศที่ส ำคญัทัง้ที่เกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิและไม่ใช่
ขอ้มลูทำงกำรเงนิบนพืน้ฐำนของขอ้เทจ็จรงิ 
 

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบควบคุมภำยในซึ่งประเมนิโดยผู้บรหิำร และผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ไม่พบประเดน็ปัญหำหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั ซึง่สอดคลอ้งกยัควำมเหน็ของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตำม
ระบบควบคุมในของบรษิทั  
 

 11.3  หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั  
ในปี 2561 บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ใหน้ำงสำวฤทยัชนก สุภำพงษ์ จำกบรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั ท ำหน้ำที่

เป็นผู้ตรวจสอบภำยในอิสระและท ำกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยในของบริษัท ซึ่งผู้สอบบญัชีภำยในมี
ควำมเหน็ว่ำบรษิทัมกีำรควบคุมภำยในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมดูแลเพื่อควบคุมควำมถูกต้องของ
กระบวนกำรปฏบิตัิงำนที่เพยีงพอต่อกำรสนับสนุนใหบ้รษิัทบรรลุควำมส ำเรจ็ตำมนโยบำยเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์
ตำมทีฝ่่ำยจดักำรก ำหนด 
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12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั      

กำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั บรษิทั มกีำรก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กนัเพื่อควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั หรอืบรษิทัร่วมกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์มสีว่น
ไดส้ว่นเสยีหรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคตโดยใหเ้ป็นไปตำมประกำศหรอืหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  นอกจำกนี้บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเหน็
เกีย่วกบัควำมจ ำเป็น ควำมสมเหตุสมผลและควำมเหมำะสมดำ้นรำคำของรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้โดยพจิำรณำจำก
เงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติ ในตลำดและมีกำรเปรียบเทียบรำคำที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภำยนอก  ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกดิขึน้
บรษิทัจะน ำบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีผูป้ระเมนิรำคำทรพัยส์นิ เป็นต้น ซึง่มคีวำมเป็นอสิระ
จำกบรษิัทและบุคคลที่ไม่มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เขำ้มำพจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนั
ดงักล่ำว เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรหรอืผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิำรณำอนุมตัติำมแต่กรณี 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดมำตรกำรไม่ใหผู้บ้รหิำรหรอืผูม้สี่วนได้เสยีสำมำรถเขำ้มำมสี่วนร่วมในกำร
อนุมตัิรำยกำรที่ตนเองมสี่วนได้เสยีทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม อกีทัง้คณะกรรมกำรบรษิัทจะเขำ้มำดูแลบรษิัทให้ปฏิบตัิ           
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์-         
แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรไดม้ำ              
หรอืจ ำหน่ำยไปของทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัร่วม  รวมทัง้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชทีีก่ ำหนด โดยสมำคม
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตำมมำตรฐำนบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชโีดยเคร่งครดัและจะท ำกำร
เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่ได้รบักำรตรวจสอบหรอืสอบทำนโดยผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัและเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี  

แนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต เงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยทัว่ไป           
โดยอำ้งองิกบัรำคำและเงื่อนไขตลำดทีเ่หมำะสม   ทัง้นี้บรษิทั และ/หรอืกลุ่มบรษิทัจะใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอื 
กรรมกำรอสิระเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัรำคำอตัรำค่ำตอบแทนรวมทัง้ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้
ดว้ย   หำกมรีำยกำรใดทีเ่กดิขึน้กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต  บรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎ
ประกำศ และ/หรอืขอ้บงัคบัของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  โดยบรษิทัอำจใหผู้เ้ชีย่วชำญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนั
ดงักล่ำว   เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรหรอืผู้ถือหุน้ตำมแต่กรณี   ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทจะเปิดเผย
รำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

 ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับรษิทัย่อย บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งและบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ที่เกดิขึน้ต่อเนื่อง                 
ในอนำคต  ซึง่หำกรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมลกัษณะกำรท ำธุรกจิกำรคำ้ทัว่ไปมเีงื่อนไขเป็นไปตำมธุรกจิกำรค้ำปกติ             
และเพื่อควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทบรษิัท จะมกีำรก ำหนดนโยบำยด้ำนรำคำระหว่ำงกนัอย่ำงชดัเจน              
มีควำมเป็นธรรมสอดคล้องกับรำคำตลำดและสอดคล้องพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์พ.ศ. 2551       
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 มำตรำที่ 89/12 (1)  อกีทัง้บรษิัท จะน ำเสนอรำยกำรดงักล่ำวทีเ่กดิขึน้ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ       
เพื่อพจิำรณำและสอบทำนกำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละใหค้วำมเหน็ถงึควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรทีเ่กดิขึน้ทุกไตรมำส 
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ส ำหรบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง    
ที่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติบรษิัท จะด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเหน็ถึงควำมจ ำเป็น                    
ควำมสมเหตุสมผลและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้ให้เป็นไปตำมรำคำตลำด และมกีำร
เปรยีบเทยีบรำคำทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอก  ทัง้นี้หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหวำ่ง
กนัที่อำจเกิดขึ้น บริษัท จะน ำบุคคลที่มคีวำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัช ี ผู้ประเมินรำคำทรพัย์สนิ เป็นต้น       
ซึง่มคีวำมเป็นอสิระจำกบรษิทัและเป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เขำ้มำพจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบั
รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว  เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

อย่ำงไรก็ตำม รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่ อำจเกิดขึ้นในอนำคต
บรษิทัมกีำรก ำหนดมำตรกำรไม่ใหผู้บ้รหิำร กรรมกำร หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถเขำ้มำมสีว่นร่วมในกำรอนุมตัริำยกำรที่
ตนเองมสี่วนได้เสยีทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิัทจะเขำ้มำควบคุมให้บรษิัทปฏบิตัิให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมก ำกบัตลำดทุนของส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทัง้กำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มูล
กำรท ำรำยกำรเกีย่วโยงและกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัและบริษทัย่อยตำมประกำศตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
และคณะกรรมก ำกบัตลำดทุนของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำร
บญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 

 

หลกักำรเก่ียวกบัข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีมีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัท 
และ/หรอื บริษทัย่อย กบักรรมกำร  ผูบ้ริหำร  หรอืบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง 

ตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์ (พรบ.) ทัง้นี้ ภำยใต้มำตรำ 89/12 แห่งของ พรบ.      
ฉบบัที ่4 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พรบ.) ซึง่ก ำหนดวธิกีำรในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยกบั กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
หรอืบุคคล- ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง (ตำมทีน่ิยำมไวใ้นพรบ.ดงักล่ำว) ("รำยกำรระหว่ำงกนั") โดยไดก้ ำหนดว่ำ 

“มำตรำ 89/12 กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งจะกระท ำธุรกรรมกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยไดต่้อเมื่อ
ธุรกรรมดงักล่ำวไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่ำวจะเขำ้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) ธุรกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์
เดยีวกนัดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง
แลว้แต่กรณีและเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรหรอืเป็นไปตำมหลกักำรทีค่ณะกรรมกำรอนุมตัไิวแ้ลว้ 

(2)  กำรใหกู้ย้มืเงนิตำมระเบยีบสงเครำะหพ์นกังำนและลกูจำ้ง 
(3)  ธุรกรรมทีคู่่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งของบรษิทัหรอืคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยมสีถำนะเป็น 

(ก)  บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละเกำ้สบิของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัย่อย หรอื 
(ข) บรษิทัย่อยทีก่รรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งถอืหุน้หรอืมสีว่นไดเ้สยีอยู่ดว้ยไม่ว่ำโดยตรง 
    หรอืโดยออ้มไม่เกนิจ ำนวนอตัรำ หรอืมลีกัษณะตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

(4)  ธุรกรรมในประเภทหรอืทีม่มีลูค่ำไม่เกนิจ ำนวนหรอือตัรำทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
ในกำรประกำศก ำหนดตำม (3) (ข) หรอื (4) คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนอำจก ำหนดใหธุ้รกรรมทีก่ ำหนด

ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรดว้ยกไ็ด"้ 
 

ดงันัน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัดิงักล่ำวจงึก ำหนดหลกักำรในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมทีเ่ป็นรำยกำรระหว่ำงกนัดงันี้ 
"ใหฝ่้ำยบรหิำรสำมำรถอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  ระหว่ำงบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร 

หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งได ้(ไม่ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีด่ ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนัและจะตอ้งด ำเนินกำรต่อไปรวมทัง้
รำยกำรทีจ่ะมขีึน้ในอนำคต) โดยไม่ต้องขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในกรณี    
ทีร่ำยกำรดงักล่ำวเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั
ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำรผูบ้รหิำรหรอืเป็นบุคคลที่เกีย่วขอ้ง  ทัง้นี้ใหฝ่้ำย-
บรหิำรจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและทีป่ระชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส " 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัท (Compliance) 

ช่ือบริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ รายช่ือกรรมการ 

 
บมจ.น ้ำตำลขอนแก่น 
ประกอบธุรกจิ 
โรงงำนผลติน ้ำตำล 

 
1)  ถอืหุน้อยู่ในบรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน)  
   รอ้ยละ 23.82% 
2) มีกรรมการร่วมกนั 3 ทา่น คือ 

    1. นำยชนะชยั      ชุตมิำวรพนัธ ์  

   2. นำยชลชั      ชนิธรรมมติร ์
   3. นำยสมชำย  ชนิธรรมมติร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 

สิน้สุดปีบญัช ี2561 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 

1. บจก.เค.เอส.แอล ชกูำรโ์ฮลดิง้     32.923% 

2. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั        2.983% 

3. *นำยชนะชยั  ชตุมิำวรพนัธ ์        2.616% 

4. นำยจ ำรญู   ชนิธรรมมติร ์           2.384% 

5. นำงสำวดวงดำว  ชนิธรรมมติร ์    2.263% 

6. นำงสำวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์      2.260% 

7. นำยกมนดนยั  ชนิธรรมมติร ์        2.263% 

8. นำยสมชำย  ชนิธรรมมติร ์          2.188% 

9. CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH  2.146% 

10.นำยพริยิพ์ล  ชนิธรรมมติร์          2.101% 

 

1. นำยมนู         เลยีวไพโรจน์ 

2. นำยจ ำรญู      ชนิธรรมมติร์ 

3. นำยชนะชยั     ชุตมิำวรพนัธ ์ 

4. นำยพรศลิป์    แตม้ศริชิยั 

5. นำยสทิธ ิ       ลลีะเกษมฤกษ์ 

6. นำยธวทัชยั     โรจนะโชตกิุล 

7. นำยสุขมุ        โตกำรณัยเศรษฐ์ 

8. นำงอนิทริำ      สุขะนินทร ์

9. นำงสำวดวงดำว  ชนิธรรมมติร์ 

10. นำงอญัชล ี    พพิฒันเสรญิ  

11. พลต ำรวจเอกบุญเพญ็  บ ำเพญ็บุญ 

12. นำงสำวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิำสตร์ 

13. นำยกำรุณ  กติตสิถำพร 

14. นำยชลชั  ชนิธรรมมติร์ 

15. นำยสมชำย  ชนิธรรมมติร ์

16. นำงสำวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์

17. นำยชำตร ี       ชนิธรรมมติร ์

18. นำยสมชำต ิ     ชนิธรรมมติร์ 

19. นำยธชัพงษ์      ภำกรศริวิงศ์ 

20. นำยตระกำร      ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

21. นำยวรภทัร       โตธนะเกษม 
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บจก.น ้ำตำลรำชบุร ี
ประกอบธุรกจิ 
โรงงำนผลติน ้ำตำล 

 
1) ถือหุ้นอยูใ่นบริษัท ไทยชกูาร์เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)  
    ร้อยละ 4.74% 
2) มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ 
นางสาวจฑุาทิพย์  อรุณานนท์ชยั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

1. นำยสุนทร  อรุณำนนทช์ยั    37.50% 

2. นำงอำรยำอรุณำนนทช์ยั      37.50% 

3. บจก. ทพิมำศ                   25.00% 

 

1. นำยสุนทร  อรุณำนนทช์ยั 

2. นำงอำรยำอรุณำนนทช์ยั 

3. นำงสำวจุฑำทพิย ์ อรุณำนนทช์ยั 

4. นำงสำวจุฑำมำศ อรุณำนนทช์ยั 

5. นำยตรทีพิ  อรุณำนนทช์ยั 

 

 
บ จ ก .ป ร ะ จ ว บ -
อุตสำหกรรม 
ประกอบธุรกจิ 
โรงงำนผลติน ้ำตำล 

 
1) ถือหุ้นอยูใ่นบริษัท ไทยชกูาร์เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)  
    ร้อยละ 9.91% 
2) มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ 
    1. นายพงศ์  ชินธรรมมิตร 
    2. นายวินย์  ชินธรรมมิตร 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

1. นำยพงศ ์ ชนิธรรมมติร   15.14%  

2. นำยวนิย ์ ชนิธรรมมติร     6.79% 

 

1. นำยพงศ ์ ชนิธรรมมติร 

2. นำงพชัร ี ชนิธรรมมติร 

3. นำยชชัชยั  ชนิธรรมติร 

4. นำยวนิย ์ ชนิธรรมมติร 

5. นำยกญัจน์  ชนิธรรมมติร 

6. นำยพชิญ์  ชนิธรรมมติร 

 

 
บจก.อุตสำหกรรมมติร-
เกษตร 
ประกอบธุรกจิ 
โรงงำนผลติน ้ำตำล 

 
1) ถือหุ้นอยูใ่นบริษัท ไทยชกูาร์เทอร์มิเนิล้จ ากดั (มหาชน)  
    ร้อยละ 4.18% 
2) มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ 
นายณรงค์  เจนลาภวฒันกลุ 
 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

1. นำยประยรู เจนลำภวฒันกุล        25.05% 

2. นำยมุ เจนลำภวฒันกุล              17.07% 

3. นำยประพทัธ ์ เจนลำภวฒันกุล    12.44% 

4. นำยณรงค ์เจนลำภวฒันกุล         6.38% 

 

 

1. นำยอนนท ์  แกว้พฤกษำพมิล 

2. นำยมุ   เจนลำภวฒันกุล 

3. นำยประยรู   เจนลำภวฒันกุล 

4. นำยประพทัธ ์  เจนลำภวฒันกุล 

5. นำยณรงค ์  เจนลำภวฒันกุล 

6. นำยจรญู   เจนลำภวฒันกุล 

7. นำงนภำพร ภู่วฒุกิุล 
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รำยกำรระหว่ำงกนั 
รำยละเอียดข้อมูลของรำยกำรระหว่ำงกัน ระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แสดง            

ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  ขอ้ 5 ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดส้อบทำนรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ แลว้มคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเป็นไปตำม
เงื่อนไขโดยทัว่ไปและเป็นไปตำมปกตขิองกำรด ำเนินธุรกจิ 

 

12.1  ลกัษณะรำยกำรระหว่ำงกนั เง่ือนไขและนโยบำยรำคำ 
กำรก ำหนดรำคำของรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้กระท ำโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม        

โดยอำ้งองิไดก้บัรำคำตลำดและมเีงื่อนไขอื่น  ๆไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกตลำด โดยลกัษณะของรำยกำรระหว่ำงกนั มดีงันี้ 
 

12.1.1  รำยกำรบริกำรตำมปกติของธุรกิจ งวดปี 2561 ส้ินสุด 31 ธันวำคม 2561 และงวดปี 2560   
ส้ินสุด  31  ธนัวำคม  2560 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลกัษณะรายการ/เง่ือนไขส าคญั  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2560 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 39.78 11.59 
 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) ใหบ้ริการเช่าโกดงักบับริษทัยอ่ย โดยบริษทั 12.00 11.60 
 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั คิดค่าบริการตามพื้นท่ี และระยะเวลาในการเช่า 1.91 1.89 
 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั ซ่ึงเป็นตามราคาตลาด 3.21 3.21 

 บริษทั ปู่เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั  0.40 0.80 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั คิดค่าบริการตามพื้นท่ี และระยะเวลาในการเช่า  6.30 1.60 
  ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด   
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั  1.73 2.30 

 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการเช่าโกดงั โดยคิดค่าบริการตามพื้นท่ี 

และระยะเวลาในการเช่า ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 
5.04 - 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ใหบ้ริการขนถ่ายขา้วสาลี 

- 0.01 

 บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)   2.26 - 
 บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ใหบ้ริการขนถ่ายน ้าตาลเพื่อส่งออกใหก้ลุ่ม 22.47 8.18 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั โรงงานน ้าตาล โดยบริษทัคิดค่าบริการขนถ่าย 14.99 9.78 
 บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั ตามปริมาณสินคา้  ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 11.82 9.55 
 บริษทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จ ากดั  มาตรฐานทัว่ไป  - - 
 บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั   19.23 14.63 
 บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 24.89 17.29 

 บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี  5.73 1.24 
 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  5.63 4.56 
 บริษทั น ้าตาลและออ้ยตะวนัออก จ ากดั   - - 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการ 9.72 5.56 
  ขนถ่ายน ้าตาลทรายดิบ โดยคิดค่าบริการ   
  ขนถ่ายตามปริมาณสินคา้ เป็นไปตามราคาตลาด   
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลกัษณะรายการ/เง่ือนไขส าคญั  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2560 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จ ากดั น ้าตาลทรายดิบเทกองเขา้โกดงัใหก้บักลุ่ม 0.60 - 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั โรงงานน ้าตาล โดยบริษทัคิดค่าบริการขนถ่าย 0.32 0.07 
 บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั ตามปริมาณสินคา้ ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 0.95 0.50 
 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  0.18 0.17 
 บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั  1.22 0.65 

 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

1.28 1.78 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั  บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  0.04 - 
(มหาชน) บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั ใหบ้ริการเปล่ียนและคดัแยกกระสอบ 0.01 - 
 บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั โดยบริษทัคิดค่าบริการตามราคาตลาดทัว่ไป 0.03 - 
 บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จ ากดั  0.02 - 
 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  0.02 - 
 บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ จ ากดั  0.70 - 
 บริษทั น ้าตาลโรงงานนิวกรุงไทย จ ากดั  0.11 - 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั  0.06 - 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการรับ 0.78 0.27 
 บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ฝากเกบ็สินคา้น ้าตาลเพื่อส่งออก โดยคิด 6.74 1.60 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั ค่าบริการตามปริมาณสินคา้ และระยะเวลา  8.97 4.26 
 บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั การฝากซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 9.06 3.16 
 บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั  6.59 1.67 
 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  1.26 0.19 
 บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จ ากดั  3.40 1.32 

 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

13.70 1.64 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั  (มหาชน) เป็นเงินชดเชยค่าขนส่งน ้าตาลท่ีน ามาผา่นท่า  0.13 - 
บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  โดยคิดค่าชดเชยตามระยะทาง และปริมาณ - - 
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั  สินคา้ผา่นท่าอยูภ่ายใตบ้ญัชีส่วนลดจ่าย ซ่ึง 0.51 0.07 
บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  0.53 0.70 
บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั  จะใชอ้ตัรามาตรฐานในการคิดค่าชดเชย 1.08 1.75 
บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จ ากดั   0.02 0.18 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

2.06 2.13 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 0.25 0.02 
(มหาชน) บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) ใหบ้ริการไฟฟ้าและน ้าประปา และอ่ืนๆ 0.18 0.16 
 บริษทั ปู่เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั โดยคิดค่าบริการตามท่ีจ่ายจริง 1.13 0.23 
 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 1.21 1.93 

 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ใหบ้ริการผา่นท่าเทียบท่า บริการรถตกับริการชัง่
น ้าหนกัสินคา้ และส่วนกลาง สาธารณูปโภคโดย
คิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทัว่ไป 

0.24 0.24 
 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการรถตกั  0.01 0.11 

 
 รถฟอคลิฟโดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาด

ทัว่ไป 
  

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั - 0.91 
 บริษทั  ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการรักษาความปลอดภยัใหก้บักลุ่มบริษทั  - 0.80 
 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั โดยบริษทัคิดค่าบริการตามราคาตลาดทัว่ไป -        - 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลกัษณะรายการ/เง่ือนไขส าคญั  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2560 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ใหบ้ริการเช่าถงัเกบ็น ้ามนั ตามราคาตลาดทัว่ไป 

1.40 2.40 

บริษทั  ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  0.10 - 
(มหาชน) บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั ค่าภาษีโรงเรือน, อากรแสตมป์, ค่าความเสียหาย 0.07 - 
 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั โดยบริษทัคิดค่าบริการตามท่ีจ่ายจริง 0.03 - 
 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  0.06 - 
 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  0.05 - 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั       7.00 14.26 
 บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ขายสินคา้กระสอบพลาสติกใหก้บักลุ่มบริษทั  0.73 2.26 
 บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) โดยคิดมูลค่าสินคา้ตามราคาตลาดทัว่ไป  6.91 11.06 
 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  0.26 1.12 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั  0.18 - 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ ากดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั 61.13 2.70 
 บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จ ากดั ใหบ้ริการท่าเทียบเรือ เป็นไปตามราคาตลาด 0.42 - 
  ทัว่ไป   
 บริษทั ปู่เจา้ฯคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั บริษทั ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ได ้ 0.40 0.50 
  เรียกเกบ็ค่าดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ี   
 บริษทั ปู่เจา้ฯคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั บริษทั ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ได ้ - 3.00 
  เกบ็ค่าเช่าท่ีดิน เป็นไปตามราคาตลาดทัว่ไป   
บริษทั ปู่เจา้ฯคอนเทนเทอร์ เทอร์มินอล  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ปู่เจา้ฯ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ได ้ 46.18 70.17 

  
รับจา้งบริหารท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ โดย
ค่าบริการเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงไวร่้วมกนั   

 

ผู้รับ ผู้จ่าย ลกัษณะรายการ/เง่ือนไขส าคญั  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) รายไดเ้งินปันผล 41.18 59.29 

(มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ  ากดั  - 0.58 
 

รำยกำรบรกิำรระหว่ำงกนัขำ้งตน้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ  ซึง่ไดผ้่ำนกำรสอบทำน
จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2562 

อนึ่ง  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุม
คณะกรรมกำรครัง้ที ่8/2551  เมื่อวนัที ่31 กรกฎำคม 2551  ไดม้มีตอินุมตัใินหลกักำรใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำ
ธุรกรรมที่เป็นรำยกำรปกติหรอืรำยกำรสนับสนุนธุรกจิหรอืเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป และให้จดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำ
ธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้ 

12.1.2  ปริมำณรำยกำรคงค้ำงและรำยกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

บริษัททีม่รีายการคงค้างระหว่างกนั 
ประเภทรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ปี  2561 ปี 2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั เจา้หน้ีการคา้ 1.04 0.26 
    เงินมดัจ ารับค่าเช่าโกดงั  8.22 0.75 
  ลูกหน้ีการคา้ 0.24 0.20 
  เจา้หน้ีอ่ืน - 10.00 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                  รายงานประจ าปี 2561 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ประเภทรายการ ปี  2561 ปี 2560 
 บริษทั  ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) เงินมดัจ ารับค่าเช่าโกดงั 1.74 2.74 
  ลูกหน้ีอ่ืน 0.01 - 
  รายไดค้่าเช่าท่ีดินและโกดงัคา้งรับ 22.25 18.61 
 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั เงินมดัจ ารับค่าเช่าโกดงัและท่ีดิน 0.99 1.39 
  ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.26 - 
  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 0.59 - 
  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 0.16 
  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั เงินมดัจ ารับค่าเช่าโกดงัและท่ีดิน 4.65 4.29 
  ลูกหน้ีอ่ืน 0.02 - 
  เจา้หน้ีการคา้ 0.05 - 
  เจา้หน้ีทรัพยสิ์น 1.51 - 
  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 0.01 - 
 บริษทั  ที เอส แอสเซ็ท จ ากดั ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 0.26 0.23 
 บริษทั  ปู่  เจา้ฯ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั เงินมดัจ ารับ 0.40 - 
     

บริษัททีม่รีายการคงค้างระหว่างกนั 
ประเภทรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ปี  2561 ปี  2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.83 0.03 
    ส่วนลดคา้งจ่าย 1.08 2.58 
  บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั ส่วนลดคา้งจ่าย 0.13 0.24 
  ลูกหน้ีการคา้ 1.74 0.12 
 บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.50 0.22 
  ลูกหน้ีอ่ืน 0.02 - 
 บริษทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จ ากดั ส่วนลดคา้งจ่าย 0.13 0.13 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั  ลูกหน้ีการคา้ 2.42 0.08 
  ส่วนลดคา้งจ่าย 0.26 - 
 บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั ส่วนลดคา้งจ่าย 0.16 0.48 
  ลูกหน้ีการคา้ 1.48 0.17 
 บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ลูกหน้ีการคา้ 0.01       4.22 

 ส่วนลลคา้งจ่าย 1.79 3.03 
 บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จ ากดั ส่วนลดคา้งจ่าย 0.02 0.18 
  ลูกหน้ีการคา้ 1.03 0.40 
 บริษทั ปู่เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ - 0.85 
  ลูกหน้ีอ่ืน 0.02 0.06 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั ดอกเบ้ียคา้งรับ - 0.01 
  ลูกหน้ีอ่ืน 0.02 - 
  เงินมดัจ าจ่ายค่าเช่าโกดงั 2.02 - 
 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั เงินมดัจ าจ่ายค่าเช่าโกดงั 1.20 1.25 
  บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 1.13 0.05 
  บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.15 0.19 

 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ลูกหน้ีการคา้ 0.01 1.75 

 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.08 - 
 บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.55 0.03 
 บริษทั  ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั  ลูกหน้ีการคา้ 0.74 - 
 บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.37 0.17 
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12.1.3  ค่ำเช่ำท่ีดิน งวดปี 2560 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2560  และงวดปี 2561 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2561 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลกัษณะรายการที่ส าคญั 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ปี 2561 ปี 2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 11,413.50 ตารางเมตร สร้าง
อาคาร      

7.62 7.62 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  คลงัสินคา้แบบเทกอง เพ่ือไวเ้ก็บสินคา้รับฝาก   
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 7,013  ตารางเมตร  5.41 5.41 
  สร้างอาคารส านกังานและอาคารโรงงานผลิต

แป้งสาลี 
  

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 520 ตารางเมตร  0.22 
 

0.22 
  สร้างอาคารพกัอาศยั เพ่ือใหเ้ช่า   
 เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 6,000 ตารางเมตร  2.52 2.52 
  สร้างอาคารคลงัสินคา้แบบเทกอง เพ่ือใหเ้ช่า

คลงัสินคา้ 
 
 
คลงัสินคา้ 

  
บริษทั ที  เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 2,880 ตารางเมตร  1.21 1.21 
 สร้างอาคารคลงัสินคา้แบบเทกอง เพ่ือใหเ้ช่า

คลงัสินคา้ 
  

 เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 6,526 ตารางเมตร  2.74 2.74 
 สร้างอาคารโรงกลัน่น ้ามนัปาลม์   
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 4,500 ตารางเมตร      0.74 0.81 
  เพ่ือประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ   
  เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 18,438 ตารางเมตร      18.81 18.81 

    เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 14,460 ตารางเมตร      6.00      3.75 
  เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 2,250 ตารางเมตร      2.02        - 
  เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 6,796 ตารางเมตร      4.40        -  
  เพ่ือประกอบธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์          

 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล : บรษิัท ไทยชูกำร์ เทอร์มเินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) ให้บรษิัทย่อยเช่ำทีด่นิ            
เพื่อประกอบธุรกจิโดยมสีญัญำใหเ้ช่ำทีด่นิอำยุสญัญำเช่ำครำวละ1 ปี และ 3 ปี ซึง่เมื่อครบก ำหนดตำมสญัญำจะสำมำรถ          
ต่ออำยุสญัญำให้จนครบก ำหนดกำรเช่ำ 30 ปี ซึ่งเป็นรำยกำรที่ด ำเนินตำมธุรกจิปกติไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มกีำร
ถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิัทฯ และผู้ที่เกี่ยวขอ้งกำรก ำหนดรำคำสอดคล้องกบัอตัรำปกติที่สำมำรถเปรยีบเทยีบ       
ได้กบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลอื่นที่ไม่มคีวำมเกี่ยวข้องกนัคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ไ ด้สอบทำนรำยกำร
ระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีด่ ำเนินตำมธุรกจิปกตมิคีวำมจ ำเป็น
และควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ประเภทรายการ ปี  2561 ปี  2560 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั เจา้หน้ีการคา้ 0.13 2.14 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 
 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ดอกเบ้ียคา้งรับ - 0.04 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ลูกหน้ีการคา้ - 3.32 
 บริษทั ปู่เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ - 1.19 
  ลูกหน้ีอ่ืน 0.08 - 
  ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.04 - 
 บริษทั โงวฮก จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.04 - 
 บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 9.86 11.83 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.01 - 
 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) เงินมดัจ ารับค่าเช่าโกดงั - 0.58 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ปู่เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั ค่าจา้งบริหารคา้งจ่าย 8.39 7.26 

เงินประกนัความเสียหาย 9.40 9.40 
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12.1.4  เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย งวดปี 2561 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2561 

            หน่วย : ล้านบาท 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ 
ยอดยกมา กู้เพิม่ ช าระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้จ่าย 
1 ม.ค. 61 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ธ.ค. 61 ปี 2561 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั(มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั 50 - (5) 45 0.87 

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั 89 31 - 120 1.94 
 บริษทั ที  เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั - 25 (15) 10 0.47 

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนัจ ากดั 85 10 (95) - 1.11 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั 26 - (26) - 0.10 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั ((มหาชน) 

 
- 72 (50) 22 0.57 

 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล : เป็นกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่บรษิัทฯและบรษิัทย่อยเพื่อใช้เป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนของกจิกำรซึง่เป็นเงนิกูย้มืก ำหนดระยะเวลำคนืเงนิตน้ภำยใน 1 ปี ถงึ 10 ปี โดยช ำระดอกเบีย้ทุกเดอืน 
และทุกๆ 3 เดอืน โดยคดิอตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัเงนิฝำกประจ ำ 3 เดอืนของธนำคำรพำณิชยบ์วกดว้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี 
และอตัรำร้อยละ MLR-2   ซึ่งต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบี้ยเงินกู้จำกสถำบนักำรเงินและผู้ให้กู้ยงัได้รบัผลตอบแทนในอตัรำดอกเบี้ย      
สงูกว่ำเงนิฝำกจำกสถำบนักำรเงนิและในกรณีผูใ้หกู้ย้มืเงนิมตีน้ทุนทำงกำรเงนิอตัรำดอกเบีย้จะเท่ำกบัอตัรำเดยีวกบัอตัรำดอกเบีย้
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิทีผู่ใ้หกู้ย้มืเงนิมำ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดส้อบทำนระหว่ำงกนัของบรษิทั
และบรษิทัย่อยมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรช่วยเหลอืทำงกำรเงนิในกำรด ำเนินตำมธรุกจิปกตมิคีวำมจ ำเป็น
และควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

12.1.5  กำรค ำ้ประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2560 

บรษิทัฯ มภีำระผกูพนัเกีย่วกบักำรค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจำกธนำคำร ดงันี้ 
       หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทัผู้ใช้วงเงนิกู้ บริษทัที่ค า้ประกนัการช าระหนี้ 

ตั๋วสัญญาใช้เงนิและ 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.60 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 568.40 589.11 

เพื่อขยายและปรับปรุงสนง.และ

คลงัสินคา้ และซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่ม 1/ 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 423.69 595.65 เพื่อซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศและ 

      เพื่อขยายโรงงานแป้งสาลี 2/ 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั 15.00 18.00 เพื่อซ้ือวตัถุดิบผลิตสินคา้3/ 

บริษทั  ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 201.58 - เพื่อซ้ือวตัถุดิบผลิตสินคา้4/ 
 

1/ บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดกู้ย้มืเงนิระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง 
วงเงนิกู ้ 380  ลำ้นบำท ช ำระคนืเงนิตน้จ ำนวน 164 ลำ้นบำท คงเหลอื 216 ลำ้นบำท เพื่อลงทุนเพิม่ในธุรกจิท่ำเรอืคอนเทน
เนอร ์ และบรษิทัฯ ไดกู้ย้มืเงนิระยำวยำววงเงนิ 100 ลำ้นบำท ช ำระคนืเงนิต้นจ ำนวน 75  ลำ้นบำท คงเหลอื 25  ลำ้นบำท 
เพื่อเพิม่ทุนในบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง และในระหว่ำงปี 2559 บรษิทัฯ ไดกู้ย้มืเงนิระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งวงเงนิกู้
จ ำนวน 145 ลำ้นบำท ช ำระคนืเงนิตน้จ ำนวน 46.60 ลำ้นบำท คงเหลอื 98.40 ลำ้นบำท เพื่อซือ้ทีด่นิเพิม่เนื้อที ่ 9 ไร่ 15 ตำรำงวำ  
และในระหว่ำงปี 2561 บรษิทัฯ ไดกู้ย้มืเงนิระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งวงเงนิกูจ้ ำนวน 50 ลำ้นบำท และไดกู้ย้มืเงนิ
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิในรูปของตัว๋สญัญำใช้เงินจ ำนวน 179 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในบรษิัท 
โดยบริษัทฯเป็นผูค้ ้ำประกนักำรช ำระหนี้ 
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      2/ บรษิทั ท ีเอส ฟลำวมลิล ์จ ำกดั (มหำชน) ไดกู้ย้มืเงนิระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิในรปูของเจำ้หนี้ทรสัตร์ซีที

และเลตเตอรอ์อฟเครดติรวมจ ำนวน 243.69 ลำ้นบำท และตัว๋สญัญำใชเ้งนิจ ำนวน 180 ลำ้นบำท เพื่อซือ้วตัถุดบิขำ้วสำลี
จำกต่ำงประเทศ 

 

     3/ บรษิัท ท ีเอส ขนส่งและโลจสิติกส ์จ ำกดั ได้กู้ยมืเงนิระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินในรูปตัว๋สญัญำใช้เงิน
จ ำนวน 15 ลำ้นบำท เพื่อซือ้วตัถุดบิผลติสนิคำ้ โดยบรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ำกดั เป็นผูค้ ้ำประกนักำรช ำระหนี้ 

 

   4/ บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั ได้กู้ยืมเงินระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินในรูปตัว๋สญัญำใช้เงนิ
จ ำนวน 200 ล้ำนบำท เพื่อซื้อวตัถุดิบผลิตสนิค้ำ และบริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบญัชจี ำนวน 1.58 ล้ำนบำท โดยบรษิัท       
ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูค้ ้ำประกนักำรช ำระหนี้ 

12.2  ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำร 
รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นนัน้มีควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ ซึง่ในปี 2561 และในปี 2560 ทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ มรีำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัย่อยและ
กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ซึง่เป็นรำยกำรที่ด ำเนินตำมธุรกจิปกต ิ ไม่มเีงื่อนไขพเิศษและไม่มกีำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ระหว่ำงบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกำรก ำหนดรำคำ  

 

อัตรำค่ำบริกำร และ/หรือ อัตรำดอกเบี้ย เป็นกำรก ำหนดตำมรำคำที่สอดคล้องกับอัตรำปกติที่สำมำรถ
เปรยีบเทยีบไดก้บักำรท ำรำยกำรกบับุคคลอื่นทีไ่ม่มคีวำมเกี่ยวข้องกนั  ซึง่ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ
ประจ ำปี 2561 และปี 2560 แลว้ 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทฯ ได้สอบทำนรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย อนัได้แก่ 
รำยกำรเช่ำโกดัง  เช่ำที่ดิน ค่ำบริกำรต่ำงๆ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยเงินกู้และอื่นๆ ซึ่งได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบ           
งบกำรเงินประจ ำปี 2561 และปี 2560 แล้ว มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่ด ำเนินตำมธุรกิจปกติ                 
มคีวำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

 
12.3  มำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั คอื รำยกำรระหว่ำงกนันัน้ตอ้งอยู่บนพืน้ฐำนของควำมจ ำเป็น 
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่เป็นไปในรำคำ  และเงื่อนไข     
ทีไ่ม่แตกต่ำงกบัรำยกำรทีม่กีบับุคคลภำยนอกทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัและในกรณีทีม่รีำยกำรระหว่ำงกนัทีม่สีำระส ำคญับรษิทัฯ
จะจดัใหผ้่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณีโดย
ก ำหนดใหม้กีำรออกเสยีงในทีป่ระชุมนัน้ๆกรรมกำรหรอื ผูถ้อืหุน้ ซึง่มสีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้กำร
ด ำเนินกำรใดๆ จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

12.4  นโยบำยหรอืแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 
รำยกำรค้ำตำมปกติของกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น เช่ำโกดัง บริกำรขนถ่ำยสินค้ำ บริกำรรับฝำกสินค้ำ           

ค่ำรกัษำควำมปลอดภยั ค่ำขนส่งระหว่ำงบรษิัทและบรษิัทย่อยและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัรำยกำรดงักล่ำวจะยงัคงมอียู่      
ในอนำคต ซึง่บรษิทัจะด ำเนินกำรโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส ำคญัและรำคำทีค่ดิตอ้งเป็นไปตำมรำคำตลำด  
 

รำยกำรเช่ำพืน้ท่ี จะเป็นไปตำมรำคำตลำดและเป็นรำคำค่ำเช่ำทีเ่ท่ำกบักำรใหบุ้คคลอื่นเช่ำ 
 

รำยกำรกู้ยืมเงินกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง บรษิัทไม่มนีโยบำยที่จะกู้ยมืเงนิกบับุคคลที่อำจมคีวำม
ขดัแยง้ในอนำคต เวน้แต่เป็นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่บรษิทับรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตำมควำมเหมำะสม 
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รำยกำรพิเศษอ่ืนๆ  เป็นรำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกขอ้ 1- 4 
รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มสี่วนไดส้ว่นเสยี

หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดในอนำคต บรษิทัจะใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบั
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้  ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเหน็เกี่ยวกบั
รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรหรอืผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี 

 

ทัง้นี้  รำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตนัน้คณะกรรมกำรบรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย      
รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเกีย่วโยงกนัและกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำย
ทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั     
 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13.1  งบการเงิน 
13.1.1  สรปุรายงานผูส้อบบญัชี 

 

1)  ผูส้อบบญัชี 
 

ปี 2559  นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5369 
 บรษิทั ส านกังาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั 

   ปี 2560 นางสาวประภาศร ี ลลีาสภุา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4664 
 บรษิทั ส านกังาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั 

  ปี 2561 นางสาวประภาศร ี ลลีาสภุา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4664 
 บรษิทั ส านกังาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั 

 
2)  สรปุรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
 

ปี 2559 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็ไวอ้ย่างไม่มเีงื่อนไข 
 

ปี 2560 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็ไวอ้ย่างไม่มเีงื่อนไข 
 

ปี 2561 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็ไวอ้ย่างไม่มเีงื่อนไข 
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2559 % 2560 % 2561 %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 146,583                 2.96        131,875                 2.63        114,907                 2.10        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 218,024                 4.40        217,712                 4.34        261,945                 4.80        
สินคา้คงเหลือ 547,596                 11.06      815,280                 16.26      872,180                 15.97      
ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 129,877                 2.62        97,768                    1.95        84,344                    1.54        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                          -          -                          -          7,142                      0.13        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 17,432                    0.35        15,526                    0.31        16,039                    0.29        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,059,512              21.40      1,278,161              25.49      1,356,557              24.84      

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 3,146                      0.06        846                         0.02        839                         0.02        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 476,961                 9.63        476,429                 9.50        7,861                      0.14        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,382,882              68.32      3,237,731              64.57      4,072,563              74.59      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,790                      0.16        2,735                      0.05        4,569                      0.08        

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 21,417                    0.43        18,150                    0.36        17,837                    0.33        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,892,196              78.60      3,735,891              74.51      4,103,669              75.16      

รวมสินทรัพย์ 4,951,708              100.00   5,014,052              100.00   5,460,226              100.00   

หนีสิ้น
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 448,793                 9.06        631,654                 12.60      819,272                 15.00      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 387,223                 7.82        335,815                 6.70        230,620                 4.22        
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 132,212                 2.67        161,712                 3.23        121,712                 2.23        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 3,418                      0.07        4,438                      0.09        515                         0.01        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,290                    0.25        12,233                    0.24        18,752                    0.34        

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 14,725                    0.30        21,180                    0.42        16,231                    0.30        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 998,661                 20.17      1,167,032              23.28      1,207,102              22.11      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 571,110                 11.53      409,398                 8.17        267,686                 4.90        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 581                         0.01        16,127                    0.32        2,699                      0.05        
เงินมดัจ ารับ 29,193                    0.59        32,398                    0.65        1,991                      0.04        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 18,525                    0.37        10,576                    0.21        8,452                      0.15        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 310,267                 6.27        298,439                 5.95        390,400                 7.15        
หน้ีสินไมห่มนุเวียน 76                            0.00        2,503                      0.05        117                         0.00        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 929,752                 18.78      769,441                 15.35      671,345                 12.30      
รวมหนีสิ้น 1,928,413              38.94      1,936,473              38.62      1,878,447              34.40      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุจดทะเบียน 191,664                 3.87        191,664                 3.82        191,664                 3.51        
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 191,664                 3.87        191,664                 3.82        191,664                 3.51        
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 17,424                    0.35        17,424                    0.35        17,424                    0.32        
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ : ทนุส ารองตามกฎหมาย 18,120                    0.37        19,200                    0.38        19,200                    0.35        
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,064,393              21.50      1,156,926              23.07      1,271,021              23.28      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,331,197              26.88      1,285,816              25.64      1,628,864              29.83      
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 2,622,798              52.97      2,671,030              53.27      3,128,173              57.29      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 400,497                 8.09        406,549                 8.11        453,606                 8.31        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,023,295              61.06      3,077,579              61.38      3,581,779              65.60      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,951,708              100.00   5,014,052              100.00   5,460,226              100.00   

ฐานะการเงิน
งบตรวจสอบ

 
13.1.2  ตารางสรปุงบการเงิน 

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
 หน่วย : พนับาท 
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2559 % 2560 % 2561 %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 11,472                    0.34        17,108                    0.52        19,047                    0.59        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,118                      0.27        8,843                      0.27        18,180                    0.56        

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                          -          -                          -          22,000                    0.68        

สินคา้คงเหลือ 1,709                      0.05        293                         0.01        532                         0.02        

ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 129,876                 3.84        97,768                    2.96        84,344                    2.61        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,940                      0.06        2,208                      0.07        575                         0.02        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 154,115                 4.56        126,220                 3.82        144,678                 4.48        

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 1,199,192              35.48      1,199,192              36.28      1,080,514              33.44      

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,666                      0.08        370                         0.01        367                         0.01        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 296,241                 8.76        304,893                 9.22        303,268                 9.39        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,712,286              50.66      1,655,202              50.08      1,677,374              51.92      

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 15,572                    0.46        19,283                    0.58        24,790                    0.77        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,225,957              95.44      3,178,940              96.18      3,086,313              95.52      

รวมสินทรัพย์ 3,380,072              100.00   3,305,160              100.00   3,230,991              100.00   

หนีสิ้น
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 63,000                    1.86        18,000                    0.54        179,000                 5.54        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 23,975                    0.71        32,549                    0.98        33,698                    1.04        
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000                    0.89        10,000                    0.30        10,000                    0.31        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 132,212                 3.91        161,712                 4.89        121,712                 3.77        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 2,712                      0.08        3,941                      0.12        515                         0.02        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                          -          1,034                      0.03        4,601                      0.14        

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,415                      0.16        3,024                      0.09        3,147                      0.10        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 257,314                 7.61        230,260                 6.97        352,673                 10.92      

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 132,000                 3.91        214,000                 6.47        165,000                 5.11        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 571,110                 16.90      409,398                 12.39      267,686                 8.28        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 180                         0.01        16,127                    0.49        2,699                      0.08        
เงินมดัจ ารับ 14,318                    0.42        13,840                    0.42        17,463                    0.54        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 10,179                    0.30        5,693                      0.17        3,340                      0.10        
หน้ีสินทางภาษีรอการตดับญัชี 259,221                 7.67        249,702                 7.55        252,502                 7.82        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                          -          960                         0.03        -                          -          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 987,008                 29.20      909,720                 27.52      708,690                 21.93      
รวมหนีสิ้น 1,244,322              36.81      1,139,980              34.49      1,061,363              32.85      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุจดทะเบียน 191,664                 5.67        191,664                 5.80        191,664                 5.93        
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 191,664                 5.67        191,664                 5.80        191,664                 5.93        
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 17,424                    0.52        17,424                    0.53        17,424                    0.54        
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ : ทนุส ารองตามกฎหมาย 18,120                    0.54        19,200                    0.58        19,200                    0.59        
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 885,024                 26.18      957,799                 28.98      954,357                 29.54      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,023,518 30.28      979,093 29.62      986,983 30.55      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,135,750              63.19      2,165,180              65.51      2,169,628              67.15      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,380,072              100.00   3,305,160              100.00   3,230,991              100.00   

งบตรวจสอบฐานะการเงิน

 

      บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                       รายงานประจ าปี 2561 

140 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

2559 % 2560 % 2561 %

รายได้จากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 271,406               15.71      303,661               17.22     459,970               22.75      

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 59,123                 3.42        114,027               6.47       36,513                 1.81        

รายไดจ้ากการขาย 1,397,094            80.87      1,345,567            76.31     1,525,263            75.44      

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 1,727,623            100.00   1,763,255            100.00   2,021,746            100.00   

ต้นทุนจากการด าเนินงาน

ตน้ทนุจากการให้เช่าและบริการ 163,757               9.48        170,528               9.67       214,156               10.59      

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 39,422                 2.28        72,531                 4.11       23,028                 1.14        

ตน้ทนุขาย 1,184,619            68.57      1,058,219            60.02     1,280,646            63.34      

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 1,387,798            80.33      1,301,278            73.80     1,517,830            75.08      

ก าไรขั้นต้น 339,825               19.67      461,977               26.20     503,916               24.92      

รายไดเ้งินปันผล 20                         0.00        1                            0.00       -                        -          

รายไดอ่ื้น 27,804 1.61        24,017 1.36       29,232 1.45

คา่ใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (40,333 )   (2.33 )   (43,649 ) (2.48)   (38,305 )   (1.89 )

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   (143,806 )   (8.32 )   (215,321 ) (12.21)   (202,143 )   (10.00 )

ตน้ทนุทางการเงิน   (44,200 )   (2.56 )   (43,581 ) (2.47)   (36,915 )   (1.83 )

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม   (6,000 ) -          -                        -         -                        -          

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 133,310 7.72 183,444 10.40 255,785 12.65      

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้   (21,144 )   (1.22 )   (40,383 ) (2.29)   (51,029 )   (2.52 )

ก าไรสุทธิส าหรับปี 112,166 6.49        143,061 8.11       204,756 10.13

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 99,405 5.75        116,612 6.61       164,643 8.14
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 12,761 0.74        26,449 1.50       37,113 1.84

ก าไรสุทธิส าหรับปี 112,166 6.49        143,061 8.11       201,756 9.98        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.28                      0.30                      0.43                      

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : พนัหุ้น) 357,334 383,327 383,327

งบก าไร (ขาดทุน) งบตรวจสอบ

 
บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบก าไรขาดทุนรวม 
ส าหรบัแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย : พนับาท 
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2559 % 2560 % 2561 %

รายได้จากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 174,147               74.65      176,744               60.78      264,788               87.88        

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 59,123                 25.35      114,027               39.22      36,513                 12.12        

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 233,270               100.00    290,771               100.00    301,301               100.00      

ต้นทุนจากการด าเนินงาน

ตน้ทนุการจากการให้เช่าและบริการ 71,471                 30.64      80,663                 27.74      98,429                 32.67        

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 39,422                 16.90      72,531                 24.94      23,027                 7.64          

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 110,893               47.54      153,194               52.69      121,456               40.31        

ก าไรขั้นต้น 122,377               52.46      137,577               47.31      179,845               59.69        

รายไดเ้งินปันผล 37,966                 16.28      59,291                 20.39      41,176                 13.67        

รายไดอ่ื้น 10,613 4.55         18,536 6.37         19,515 6.48          

คา่ใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (6,700 )   (2.87 )   (11,432 )   (3.93 )   (4,720 )   (1.57 )

ขาดทนุจากการลดทนในบริษทัยอ่ย -                        -          -                        -            (70,058 )   (23.25 )

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   (54,432 )   (23.33 )   (65,852 )   (22.65 )   (72,291 )   (23.99 )

ตน้ทนุทางการเงิน   (29,904 )   (12.82 )   (31,421 )   (10.81 )   (26,432 )   (8.77 )

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 79,920 34.26 106,699 36.70 67,035 22.25

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้   (8,243 )   (3.53 )   (9,844 )   (3.39 )   (19,508 )   (6.47 )

ก าไรสุทธิส าหรับปี 71,677 30.73 96,855 33.31 47,527 15.77

ก าไรต่อหุ้นส่วนขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.20                      0.25                      0.12                      

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : พนัหุ้น) 357,334 383,327 383,327

งบตรวจสอบงบก าไร (ขาดทุน)

 

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

ส าหรบัแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                       รายงานประจ าปี 2561 

142 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 133,310 183,444 252,785

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษเีงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

รายไดเ้งินปันผล  (21 )  (1 ) -                      

ขาดทนุจากราคาทนุของสินคา้สูงกวา่มลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบัรายการ) 1,396  (1,820 ) 78

โอนกลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -                      -                       (1,294 )

ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจ าหน่าย 7 7 7

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                        (478 ) -                      

ก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ -                        (7,030 ) -                      

หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 1,310  (1,830 )  (1,074 )

คา่เส่ือมราคา 116,315 131,187 132,042

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์   (4,103 )   (530 ) 4,530

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 168                     25,709                8,353                  

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 6,000                  -                      -                      

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,785                  1,864                  2,526                  

(ก าไร)ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน   (523 ) 485 -                      

ดอกเบ้ียรับ   (663 )   (1,067 )   (790 )

ดอกเบ้ียจ่าย 43,889                43,090                36,915                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 298,870 373,030 434,078

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,611 2,169  (43,149 )

สินคา้คงเหลือ 160,066  (265,864 )  (56,977 )

ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  (876 ) 32,109 12,923

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 5,332  (25 )  (6,920 )

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน   (11,738 ) 3,267 312

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 265,021  (40,480 )  (114,491 )

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,580 6,456  (4,949 )

เงินมดัจ ารับจากคา่เช่าโกดงัและท่ีดิน 9,436 3,204  (30,407 )

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  (254 )  (9,812 )  (5,518 )

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (14) 2,427 (2,385)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 734,034 106,481 182,517

เงินสดรับดอกเบ้ีย 666 1,039 782

เงินสดรับภาษีเงินได้ -                      -                      6,407

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้   (31,133 )   (34,175 )   (40,007 )

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 703,567 73,345 149,699

งบตรวจสอบ

 

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสดรวม 

ส าหรบัแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 
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2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล 21 1 -                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                      2,547                  -                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ -                      7,030                  -                      

เงินสดจ่ายจากการลงทนุเพ่ิมในบริษทัร่วม  (6,000 ) -                      -                      

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ  (175,597 )  (9,135 )  (993 )

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (134,626 )  (36,396 )  (79,886 )

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 67,138                1,956                  5,083                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  (249,064 )  (33,997 )  (75,796 )

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  (514,863 ) 182,861 187,617

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีทรัพยสิ์น  (13,216 )  (14,010 )  (1,765 )

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 250,129             -                      50,000                

เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (165,021 )  (132,212 )  (231,712 )

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว  (2,453 )  (4,014 )  (17,351 )

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย   (44,143 )   (42,328 )   (37,608 )

เงินปันผลจ่าย  (17,747 )  (23,000 )  (49,833 )

เงินสดจ่ายปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย  (16,778 )  (26,274 )  (18,623 )

เงินสดรับคา่หุ้นเพ่ิมทนุ 34,847 -                      -                      

เงินสดรับคา่หุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 492                     4,921                  34,151                

เงินสดจ่ายคา่หุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      -                       (5,747 )

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน  (488,753 )  (54,056 )  (90,871 )

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (34,250 )  (14,708 )  (16,968 )

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 180,833 146,583 131,875

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 146,583 131,875 114,907

งบตรวจสอบรายการ

 

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ) 

ส าหรบัแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 
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2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 79,920 106,699 67,035

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษเีงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

รายไดเ้งินปันผล  (37,966 )  (59,291 )  (41,176 )

โอนกลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -                   -                    (1,294 )

ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจ าหน่าย 3 3 3

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                     (479 ) -                   

ก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ   (7,030 ) -                   

ขาดทนุจาการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                   -                   70,058

คา่เส่ือมราคา 22,796 28,440 29,996

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 136                    (751 ) 68

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,052               1,108               510                  

ดอกเบ้ียรับ   (112 )   (160 )   (672 )

ดอกเบ้ียจ่าย 29,904             31,418             26,429             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 95,733 99,957 150,957

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  (2,158 ) 277  (9,079 )

สินคา้คงเหลือ  (1,411 ) 1,415  (238 )

ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  (876 ) 32,109 12,923

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน  (802 )  (268 ) 247

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน   (3,638 )   (3,711 )   (5,508 )

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 985 10,736  (549 )

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน  (657 )  (2,391 ) 123

เงินมดัจ ารับจากคา่เช่าโกดงัและท่ีดิน  (113 )  (478 ) 3,624

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,312  (5,594 )  (4,284 )

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                   960  (960 )

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 89,375 133,012 147,256

เงินสดรับดอกเบ้ีย 112                  159                  414                  

เงินสดรับภาษีเงินได้ -                   -                   1,386               

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้   (9,958 )   (7,223 )   (14,829 )

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 79,529 125,948 134,227

งบตรวจสอบรายการ

 

บริษทั  ไทยชูการ ์ เทอรมิ์เน้ิล  จ ากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส าหรบัแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 
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2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล 37,966 59,291 41,176

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                   2,547               -                   

เงินสดรับจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ -                   7,030               -                   

เงินสดรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   50,000             

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                    (72,000 )

เงินสดจ่ายลงทนุเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                   -                    (173,764 )

เงินสดรับจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                   -                   222,384          

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ   (175,426 )   (8,674 )   (1,060 )

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (77,898 )  (5,938 )  (48,356 )

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ -                   752                  12,218             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  (215,358 ) 55,008 30,598

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  (70,000 )  (45,000 ) 161,000

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีทรัพยสิ์น  (2,128 )  (2,276 )  (123 )

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,000 92,000 66,000

เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (10,000 )  (30,000 )  (115,000 )

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 250,129 -                   50,000             

เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (88,888 )  (132,212 )  (231,712 )

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว  (1,580 )  (3,405 )  (16,854 )

เงินสดรับคา่หุ้นเพ่ิมทนุ 34,848 -                   -                   

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย   (29,841 )   (31,427 )   (26,364 )

เงินปันผลจ่าย  (17,747 )  (23,000 )  (49,833 )

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 136,793  (175,320 )  (162,886 )

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 964 5,636 1,939

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 10,508 11,472 17,108

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 11,472 17,108 19,047

รายการ งบตรวจสอบ

 

บริษทั  ไทยชูการ ์ เทอรมิ์เน้ิล  จ ากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

ส าหรบัแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                       รายงานประจ าปี 2561 

146 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

2559 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 1.06                 1.10                 1.12                 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว  เท่า 0.37                 0.30                 0.31                 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.62 0.07 0.13
อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 7.78                 8.09                 8.43                 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 45.80               45.12               43.30               
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 2.21                 1.91                 1.80                 
ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย วนั 165.16             191.10             202.78             
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี เท่า 5.31                 3.60                 5.37                 
ระยะเวลาการช าระหน้ี วนั 68.74               101.39             67.98               
วงจรเงินสด วนั 143.34 134.83 178.10

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ % 19.67               26.20               24.28               
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 9.01                 11.51               22.88               
อตัราก าไรอ่ืน % 1.61                 1.36                 1.45                 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 451.91 36.13 32.36
อตัราก าไรสุทธิ % 6.39                 8.00                 9.84                 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 4.35                 4.69                 6.06                 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 2.49                 2.87                 3.85                 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 6.86                 7.19                 8.52                 
อตัราหมนุของสินทรัพย ์ เท่า 0.39                 0.36                 0.39                 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.64                 0.63                 0.52                 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี เท่า 0.47                 0.43                 0.60                 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า 16.64               2.54                 5.04                 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 15.82               16.08               24.70               
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.05                 0.06                 0.12                 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ บาท 0.28                 0.30                 0.43                 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 7.89                 8.03                 9.34                 

งบตรวจสอบ
อัตราส่วนทางการเงนิรวม หน่วย

 

13.1.3  อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
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2559 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 0.60                 0.55                 0.41                 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว  เท่า 0.08                 0.11                 0.11                 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.31 0.52 0.46
อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 29.02               32.38               22.30               
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 12.58               11.28               16.37               
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี เท่า 4.74                 5.42                 3.67                 
ระยะเวลาการช าระหน้ี วนั 77.01               67.35               99.46               
วงจรเงินสด วนั (61.12) (53.68) (81.85)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ % 52.46               47.31               59.69               
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 26.26               20.74               34.87               
อตัราก าไรอ่ืน % 20.83               26.77               20.14               
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 129.85             208.90             127.75             
อตัราก าไรสุทธิ % 25.43               26.28               13.13               
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 4.09 4.50 2.19

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 2.53                 2.90                 1.45                 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 3.52                 3.91                 2.47                 
อตัราหมนุของสินทรัพย ์ เท่า 0.10                 0.11                 0.11                 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.58                 0.53                 0.49                 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี เท่า 0.75                 0.79                 0.45                 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า 3.00                 4.24                 5.65                 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 24.76               23.75               104.85             
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.05                 0.06                 0.12                 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาท 0.20                 0.25                 0.12                 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 5.57                 5.65                 5.66                 

อัตราส่วนทางการเงนิเฉพาะกิจการ
งบตรวจสอบ

หน่วย
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
14. 1 ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนิน 
14.1.1  ภาพรวมการด าเนินงานท่ีผา่นมา  
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 2,050.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 263.704 ล้านบาท         

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.75  
 

  ในปี 2561 บรษิัทจงึมโีครงสร้างรายได้เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาโดยมรีายได้รวม 2,050.98 ล้านบาท              
แบ่งออกเป็น รายไดจ้ากการขายแป้งสาลจี านวน 1,399.79 ล้านบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 68.25 รายได้ค่าธรรมเนียม                
ขนถ่ายและบรกิารจ านวน 155.09 ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 7.56 รายได้ค่าเกบ็รกัษาสนิค้าจ านวน 71.36 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.48 รายไดจ้ากการขายน ้ามนัปาลม์จ านวน 99.84 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยะละ 4.87 รายไดจ้าก
การขายกระสอบพลาสตกิจ านวน 25.85 ลา้นบบาท  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.26 รายไดค้่าเช่าคลงัสนิคา้และค่าเช่าโรงงาน
จ านวน 56.85 ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 2.77 รายไดบ้รกิารท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอรจ์ านวน 175.24 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 8.54 รายไดค้่าเช่าหอ้งพกัอาศยัจ านวน 1.22 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.06 และรายไดอ้ื่นรวมจ านวน 
29.24 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.43 ของรายได้รวม ท าให้รายได้รวมในปี 2561  เปรยีบเทยีบกบัปี 2560  เพิม่ขึ้น
จ านวน 263.70  ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.75 ก าไรสุทธใินปี 2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560   บรษิทัมกี าไรสทุธิ
รวมในปี 2561  จ านวน 164.64 ลา้นบาท ในปี 2560 จ านวน 116.61 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 48.032 ลา้นบาท  หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.19  ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหก้ าไรสทุธโิดยรวมเพิม่ขึน้  คอื บรษิทัมกี าไรจากธุรกจิขนถ่ายและบรกิาร รวมถงึ
บรกิารรบัฝากเกบ็สนิคา้เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา  

  
ส าหรบัผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการในปี 2561 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ47.53  ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 

บรษิัทมีก าไรสุทธิ 96.86 ล้านบาท  ลดลงจ านวน 49.33 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 50.93 สาเหตุหลกัเนื่องจากใน        
ปี 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการลดเงนิลงทุนบรษิทัย่อยจ านวน 70.06 ลา้นบาท และบรษิทัฯ มรีายไดเ้งนิปัน
ผลจากบรษิทัย่อยจ านวน 41.18 ลา้นบาท ซึง่ในปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัย่อยจ านวน 59.29 ลา้น
บาท ลดลงจ านวน 18.11 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 30.55  ดงันัน้เมื่อตดัรายการดงักล่าว บรษิัทฯมกี าไรสุทธิหลงั     
หกัผลขาดทุนจากการลดเงนิลงทุนและเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย จ านวน 76.41 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 บรษิทัฯ         
มกี าไรสุทธหิลงัหกัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อยจ านวน 37.57 ลา้นบาท เท่ากบับรษิทัฯมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้จ านวน 38.84 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 103.41  

 

สาเหตุหลกัเกิดจากบรษิัทฯ มีรายได้จากการขนถ่ายและบรกิารเพิ่มขึ้น และบรษิัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย      
และบรกิารลดลง รวมถึงบรษิัทฯ ได้มีการช าระหนี้เงินกู้ให้กบัสถาบนัการเงนิท าให้ต้นทุนทางการเงินบริษัทลดลง     
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกี าไรสุทธโิดยรวมเพิม่ขึน้ 
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14.1.2  การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
รายได้จากงบก าไรขาดทุนรวม 

         หน่วย : พนับาท 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ธุรกจิบริการ

ธุรกิจขนถ่ายและบริการ 121,169           6.90       111,686           6.25       155,087           7.56             

ธุรกิจรับฝากเก็บสินคา้ 35,870             2.04       19,795             1.11       71,361             3.48             

ธุรกิจเช่าคลงัสินคา้/โรงงาน/ท่ีดิน 77,503             4.42       87,980             4.92       56,850             2.77             

ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ 34,213             1.95       83,184             4.65       175,240           8.54             

ธุรกิจเช่าอพาร์ทเมนต์ 2,651               0.15       1,017               0.06       1,217               0.06             

รวมธุรกจิบริการ 271,406           15.46     303,662           16.99     459,755           22.42           

ธุรกจิขายสินค้า

ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี 1,338,836        76.27     1,303,296        72.92     1,399,787        68.25           

ธุรกิจโรงงานน ้ามนัปาล์ม -                   -         -                   -         99,842             4.87             

ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก 58,258             3.32       42,272             2.37       25,845             1.26             

รวมธุรกจิขายสินค้า 1,397,094        79.59     1,345,568        75.29     1,525,474        74.38           

ธุรกจิขายอสังหาริมทรัพย์ 59,124             3.37       114,027           6.38       36,513             1.78             

รายได้อ่ืน

ก าไรจากการแลกเปล่ียนเงินตรา 523                  0.03       485                  0.03       4,351               0.21             

รายได้อ่ืนๆ 27,300             1.56       23,532             1.32       24,885             1.21             

รวมรายได้อ่ืน 27,823             1.58       24,017             1.34       29,236             1.43             

รายได้รวม 1,755,447        100.00   1,787,274        100.00   2,050,978        100.00         

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกจิ
2559 2560 2561

 
 

หมายเหต ุ   รายไดห้กัรายการระหว่างกนัแลว้ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจบริการ ธุรกิจขายสินค้า       
และธุรกจิ-อสงัหารมิทรพัย ์ 
 

1. ธุรกิจบรกิาร ได้แก่ ธุรกิจขนถ่ายสนิค้าและบริการ ธุรกิจรบัฝากเก็บสนิค้า ธุรกิจให้เช่าคลงัสนิค้า/
โรงงาน ธุรกจิท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอร ์และธุรกจิใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั   
 

2. ธุรกจิขายสนิคา้ ไดแ้ก่ ธุรกจิโรงงานแป้งสาล ีธุรกจิโรงงานผลิตน ้ามนัปาลม์ และธุรกจิโรงงานกระสอบ
พลาสตกิ 

 

3. ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์
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ธรุกิจขนถ่ายและบริการ      

ตารางแสดงปริมาณสินค้าหลกัส่งออก  

                                                                                                                                                           
หน่วย : เมตรกิตนั 

ปริมาณสินค้าออก 2559 2560 2561 

น ้าตาลทรายดบิ (BULK) 221,755.99 185,287.48 275,195.77 

น ้าตาลทรายขาว 249,385.15 215,992.00 431,955.10 

รวมสินค้าออก 471,141.14 401,279.48 707,150.87 

 
จากตารางจะเหน็ไดว้่าปรมิาณน ้าตาลสง่ออกในปี 2559  มจี านวน 4.71 แสนตนั ในปี 2560 มจี านวน 4.01 แสนตนั 

และในปี 2561 มจี านวน 7.07 แสนตนั เมื่อเปรยีบเทยีบกนั 3 ปี พบว่าในปี 2561 มปีรมิาณน ้าตาลสง่ออกเพิม่ขึน้จาก  
ปี 2559 จ านวน 2.36 แสนตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50.10 และเพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 305.87 ตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 76.23 

 

ดงันัน้ในปี 2561  จงึท าให้บรษิัทมรีายไดข้นถ่ายและบรกิารจ านวน 155.09 ลา้นบาท ในปี 2560 จ านวน       
111.69 ลา้นบาท และในปี 2559 จ านวน 121.17 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกนั 3 ปี พบว่าในปี 2561 มรีายไดเ้พิม่ขึน้
จาก          ปี 2559 จ านวน 33.92 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ28 และเพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 43.401 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 38.86 เน่ืองจากในปี 2561 ลกูคา้มาใชบ้รกิารมากขึน้กว่าปีทีผ่่านมา 

 

ธรุกิจรบัฝากเกบ็สินค้า 

                                                                                                                                        
หน่วย : เมตรกิตนั 

ปริมาณสินค้าเข้า 2559 2560 2561 

น ้าตาลทรายดบิ (BULK) 159,551.89 227,621.40 234,169.67 

น ้าตาลทรายขาว 234,543.05 217,264.25 445,912.65 

รวมสินค้าเขา้ 394,094.94 444,885.65 680,082.32 

 
จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณน ้าตาลเข้ามาใช้บริการในปี 2559  มีจ านวน  3.94 แสนตัน ในปี 2560          

มจี านวน 4.45 แสนตนั และในปี 2561 มจี านวน 6.80 แสนตนั เมื่อเปรยีบเทยีบกนั 3 ปี พบว่าในปี 2561 มปีรมิาณ
น ้าตาลเขา้มา ใชบ้รกิารเพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 2.86 แสนตนั หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 72.57 และเพิม่ขึน้จากปี 2560 
จ านวน 2.35 แสนตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 52.87  

 

ดงันัน้ในปี 2561  บรษิทัมรีายไดร้บัฝากสนิคา้จ านวน 71.36 ลา้นบาท  ในปี 2559 มจี านวน 35.87 ลา้นบาท            
และในปี 2560 มจี านวน 19.79  ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาพบว่าในปี 2561 บรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากปี 2559            
จ านวน 35.49 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 98.95 และเพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 51.57 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
260.50 เน่ืองจากปรมิาณน ้าตาลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมากกว่าปีทีผ่่านมา  
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ธรุกิจให้เช่าคลงัสินค้า/โรงงาน 
   ในปี 2561 บรษิัทฯ ได้ให้บรษิัทย่อยเช่าคลงัสนิค้าทัง้แบบกระสอบและแบบเทกองเพื่อรบัฝากเกบ็สนิค้า

น ้าตาล รอการสง่มอบใหผู้ซ้ือ้ต่างประเทศ และเช่าเพื่อประกอบธุรกจิไม่ว่าจะเป็นธุรกจิโรงงานแป้งสาล ีธุรกจิโรงงานทอ
กระสอบ ธุรกจิท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอร ์และบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดใ้หบ้รษิทัอื่นเช่าโรงงานผลติน ้ามนัปาลม์ จงึท าให้
ในปี 2561   

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าคลงัสนิค้าโรงงานและที่ดินจ านวน 56.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 
31.130 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 35.39 เนื่องจากบรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (บรษิทัย่อย) ไดย้กเลกิสญัญา
เช่าโรงงานกบับรษิทัอื่นเมื่อช่วงเดอืนสงิหาคม 2561 
 

    ธรุกิจท่าเทียบเรอืคอนเทนเนอร ์
    ในปี 2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอรจ์ านวน 175.24 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
8.54 ของรายได้รวม เมื่อเทยีบกบัปี 2560 บรษิัทมรีายได้จากการให้บรกิารท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอร์จ านวน  83.18 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 92.06 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 110.67 เน่ืองจากในปี 2561 มลีกูคา้มาใชบ้รกิารท่าเทยีบ
เรอืคอนเทนเนอรม์ากขึน้ 

 

ธรุกิจให้เช่าห้องพกัอาศยั 
บริษัทมีอาคารพักอาศัยขนาด 45 ห้อง ตัง้อยู่ในซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้     

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ บรษิัทได้ให้บรษิัทอื่นเช่าเหมาทัง้หมด ในปี 2561 บรษิัทมรีายได้จากการ    
ใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั จ านวน 1.22 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 2 แสนบาท  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.67  

 

ธรุกิจโรงงานแป้งสาลี 
บรษิัทเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายแป้งสาลใีหก้บัผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลติขนมปัง บะหมี่สด บะหมีส่ าเรจ็รูป                   

และผูป้ระกอบการรายย่อย  ไดแ้ก่ เบเกอรี ่ขนมคุกกี ้ขนมขบเคี้ยว และขนมอบนานาชนิด นอกจากนี้ยงัมผีลติภณัฑ์-              
พลอยไดส้ว่นหนึ่ง คอืร าขา้วสาล ี ซึง่จะจ าหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์   

ในปี 2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายแป้งสาลจี านวน 1,399.79 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 68.25 ของรายไดร้วม     
ซึง่เมื่อเทยีบกบัปี 2560 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายแป้งสาลจี านวน 1,303.30 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 96.49 ลา้นบาท        
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.41 และเมื่อเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานในปี 2561 บรษิทัมกี าไรสทุธ ิ106.59 ลา้นบาท และใน   
ปี 2560 บรษิทัมกี าไรสทุธจิ านวน 105.65 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 0.95 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.90 
 

    ธรุกิจโรงกระสอบ 
    บรษิัทเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายกระสอบพลาสติกสานให้กบัผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานน ้าตาล        
โรงงานแป้งสาล ี และผูป้ระกอบการรายย่อย ไดแ้ก่ ขา้วสาร น ้าแขง็ ดนิ ทราย เป็นตน้  
    ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกจ านวน 25.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.26           
ของรายไดร้วม ซึง่เมื่อเทยีบกบัปี 2560 บรษิทัมรีายได้จากการขายจ านวน 25.84 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 16.43 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.86  และในปี 2561 บรษิทัไดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิจ านวน 8.87 ลา้นบาท 
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ก าไรขัน้ต้น 
ในปี 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นรวมจ านวน 500.92 ล้านบาท ในปี 2560 มีจ านวน 461.98 ล้านบาท        

และในปี 2559 มจี านวน 339.82 ล้านบาท บรษิัทมกี าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2560 จ านวน 38.94 ลา้นบาท  
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.43  และเพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 161.09 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 47.41 
 

ก าไรสุทธิ 
ในปี 2561 บรษิทัมกี าไรสุทธเิท่ากบั 164.64 ลา้นบาท ในปี 2560 เท่ากบั 116.61 ลา้นบาท และในปี 2559     

เท่ากบั 99.40 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ก าไรสุทธเิพิ่มขึน้จ านวน 48.03 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 41.19 
และเพิม่ขึน้จากปี 2559  จ านวน 65.24 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 65.63  

 

สภาพคล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุน  
ในระหว่างปี 2559 ถึง 2561 บรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.06 เท่า 1.10 เท่า และ 1.12 เท่า

ตามล าดบั ซึ่งในปี 2561 บรษิัทมอีตัราส่วนสภาพคล่องเพิม่ขึน้จากปี 2560 และปี 2559 เกิดจากบรษิัทมสีนิทรพัย์
หมุนเวยีน จ านวน 1,356.55 ล้านบาท ประกอบด้วยเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 114.91 ล้านบาท  
ลกูหนี้การคา้จ านวน 261.94 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืจ านวน 872.18 ลา้นบาท  ต้นทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์84.34 
ล้านบาท สนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 7.14 ล้านบาท สนิทรพัย์หมุนเวยีน 16.04  ล้านบาท และหนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 
1,207.10 ลา้นบาท  ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 819.27 ลา้นบาท เกดิจากการซือ้วตัถุดบิขา้ว
สาลจีากต่างประเทศ  เจา้หนี้การคา้จ านวน 230.62 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 121.71 
ลา้นบาท หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 35.50 ลา้นบาท     

ในระหว่างปี 2559 ถงึ 2561 บรษิทัมรีะยะเวลาการเกบ็หนี้เฉลีย่ 45.80 วนั 45.12 วนั และ 43.30 ตามล าดบั
บรษิทัมรีะยะเวลาในการช าระหนี้เฉลีย่ 68.74 วนั 101.39 วนั และ 67.98 วนั ตามล าดบั และวงจรเงนิสดใน  ปี 2559  
เท่ากบั 143.34 วนั ในปี 2560 เท่ากบั 134.83 และในปี 2561 เท่ากบั 178.10 วนั  อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร     ได้
ควบคุมการใหเ้ครดติกบัลกูคา้และเร่งรดัการเกบ็หนี้จากลกูหนี้ใหเ้รว็ขึน้       

 

กระแสเงินสด 
ตารางสรปุกระแสเงินสด 

                                                                                                                                                     
หน่วย : พนับาท 
  2559   2560 2561 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด าเนินงาน                   703,567     73,345      149,699 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมลงทุน                   (249,064) (33,997) (75,796) 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ                 (488,753)       (54,056) (90,871) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ        (34,250)    (14,708) (16,968) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด                   146,583 131,875  114,907 

 

ในปี 2561 บรษิัทฯ มีเงนิสดได้มาในกจิกรรมด าเนินงาน 149.70 ล้านบาท เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน                         
75.80 ล้านบาท  และเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 90.87 ลา้นบาท บรษิัทมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด                  
ลดลงสุทธ ิ16.97 ลา้นบาท  ท าให้บรษิัทมเีงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืปลายปี 2561 จ านวน 114.91 
ลา้นบาท  เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนหลกัๆ มาจากการซือ้สนิทรพัยถ์าวรและพฒันาปรบัปรุง ไดแ้ก่ ทีด่นิ ปรบัปรุง
คลงัสนิค้า ส านักงาน ถนน เครื่องจกัรและอุปกรณ์อื่นๆ  เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ เกดิจากบรษิัทน าเงนิกู้ซื้อ
วตัถุดบิในบรษิทัย่อยและดอกเบีย้จ่ายใหก้บัสถาบนัการเงนิ  
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แหล่งเงินทุน 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 122 ล้านบาท ใช้ไป 1.58 ล้านบาท 
คงเหลอื 120.42 ลา้นบาท บรษิทัฯและบรษิัทย่อยมวีงเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิรวมจ านวน 893 ลา้นบาท 
เบิกใช้ไปจ านวน 95 ล้านบาท คงเหลือจ านวน 798 ล้านบาท บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีวงเงินกู้ระยะสัน้ (ร่วมกนั) 
จ านวน 100 ลา้นบาท ใชไ้ปจ านวน99 ลา้นบาท คงเหลอืจ านวน 1 ลา้นบาท บรษิัทย่อยมวีงเงนิกูร้ะยะสัน้ ทรสัต์รซีที 
รบัซือ้ลูกหนี้ และแฟคเตอริง่ จ านวน 400 ลา้นบาท ใชไ้ปจ านวน 200 ลา้นบาท คงเหลอื 200 ลา้นบาทและวงเงนิเลต
เตอร์ออฟเครดิตจ านวน 2,810 ล้านบาท ใช้ไปจ านวน 528.79 ล้านบาท คงเหลอืจ านวน 2,281.21 ล้านบาท และ
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า จ านวน 2,015 ล้านบาท ใช้ไปจ านวน 86.09 ล้านบาท คงเหลอืจ านวน 
1,928.91 ล้านบาท  และวงเงนิร่วมกนัในเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรสัรีซีท เงินกู้ระยะสัน้และสญัญาซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เลตเตอร์ออฟเครดติจ านวน 18,000 USD ใช้ไปจ านวน 1,541 USD คงเหลอืจ านวน 16,459 
USD วตัถุประสงคเ์พื่อน าไปซือ้วตัถุดบิเพื่อผลติสนิคา้  บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมวีงเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
จ านวน 875 ลา้นบาท ช าระคนืเงนิกูไ้ปแลว้ 485.60 ลา้นบาท คงเหลอืเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนั 389.40 ลา้นบาท 
   

14.1.3  ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

สนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 5,460.23 ล้านบาท เพิม่ขึ้น
จ านวน 446.17 ล้านบาท  หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.90 เมื่อเปรยีบเทียบกบัสนิทรพัย์รวมจ านวน 5,014.52 ล้านบาท       
ณ สิน้ปี 2560 โดยแบ่งสนิทรพัยด์งันี้ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สุทธิ และอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจ านวน 4,072.56 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน            
รอ้ยละ 74.59  ของสนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิน้ปี 2560 จ านวน 834.83  ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
25.79 และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนบรษิทัมจี านวน 7.86 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.14 ของสนิทรพัยร์วม  
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิน้ปี 2560 ลดลงจ านวน 468.57 ลา้นบาทหรอืลดลงร้อยละ 98.35  เนื่องจากในปี 2561 บรษิัทได้
โอนบญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเขา้บญัชทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 428.99 ลา้นบาท  

 

สินค้าคงเหลือ 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ จ านวน 872.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15             
ของสนิทรพัยร์วม ซึง่ประกอบดว้ยวตัถุดบิ 556.88 ลา้นบาท งานระหว่างท า 58.39 ลา้นบาท สนิคา้ส าเรจ็รูป 30.30 ลา้นบาท 
วสัดุสิ้นเปลือง 3.48 ล้านบาท อะไหล่และวัสดุโรงงาน 5.51 ล้านบาท และสินค้าระหว่างทาง 218.29 ล้านบาท     
บรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อการมลูค่าสนิคา้คงเหลอื จ านวน 0.66 ลา้นบาท 
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ลูกหน้ีการค้า 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน     

                                                                                                                                                 
หน่วย : พนับาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบัทีอ่ยู่ในก าหนดช าระ 136,922 135,806 177,617 
แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งช าระดงันี้ 
     ไม่เกนิ 3 เดอืน 74,603 70,335 76,122 
     มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน          271        734        308 
     มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 9 เดอืน - - 41 
     มากกว่า 9 เดอืน  17,657 15,888 14,784 
รวม 229,453 222,919 268,872 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (17,657) (15,827) (14,753) 
สทุธ ิ 211,796 207,092 254,119 

 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมลีกูหนี้การคา้บรษิทัจ านวน 254.12 ลา้นบาท และลูกหนี้อื่นจ านวน 7.82 ลา้นบาท 
รวม 261.94 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.80 ของสนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้จ านวน 44.23 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
20.32 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิน้ปี 2560 

 
หน้ีสิน 
หนี้สนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มจี านวน 1,878.45 ล้านบาท ลดลง

จ านวน 58.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม 1,936.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560             
โดยแบ่งหนี้สนิ ดงันี้ 
 

เงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีเงนิกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งรวมจ านวน 631.65  ล้านบาท                 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.60  ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจ านวน 182.86  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.74                
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิน้ปี 2559 โดยแบ่งเป็นเงนิกู้ยมืในรูปตัว๋สญัญาใช้เงนิ จ านวน 236 ล้านบาท และบรษิัทย่อย
แห่งหนึ่งไดกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิในรปูของเจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีจ านวน 395.65 ลา้นบาท เพื่อน าเขา้วตัถุดบิขา้วสาลี
จากต่างประเทศใชใ้นธุรกจิผลติแป้งสาล ี 

 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ณ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิรวมจ านวน 389.40 ลา้นบาท คดิเป็น

สดัส่วนร้อยละ 7.13 ของหนี้สนิรวมโดยแบ่งออกเป็นส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 
121.71  ลา้นบาท และเงนิกูร้ะยะยาวจ านวน 267.69 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิน้ปี 2561 จ านวน 571.12 ลา้นบาท  
ลดลงจ านวน 181.72  ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3182 เนื่องจากในปี 2561 บรษิทัได้ช าระคนืเงนิต้นระหว่างปีจ านวน 
231.71 ลา้นบาท และไดกู้เ้พิม่จ านวน 50 ลา้นบาท   
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ส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส่วนของผู้ถือหุ ้นของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 3,581.78 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จ านวน 504.20 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.39 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัส่วนของผู้ถอืหุน้ 3,077.58 ลา้นบาท  
ณ สิน้ปี 2560 โดยมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้  

-  เพิม่ขึน้จากก าไรสทุธสิ าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 201.76 ลา้นบาท 
-  เพิม่ขึน้จากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ส าหรบัปี จ านวน 342.49 ลา้นบาท 
-  ลดลงจากเงนิปันผลจ่าย จ านวน 49.83 ลา้นบาท 
-  ลดลงจากเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยภายในการควบคุมเดยีวกนั จ านวน 0.14 ลา้นบาท 
-  เพิม่ขึน้สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย จ านวน 28.54 ลา้นบาท  
-  ลดลงจากเงนิปันผลจ่ายสว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย จ านวน 18.62  ลา้นบาท 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
ธรุกิจคลงัสินค้า 
(1)  ดา้นการคมนาคม 
บรษิัทฯ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเจ้าพระยาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการซึ่งเป็นทางออกสู่อ่าวไทย  ปัจจุบนัมีการสร้าง

ถนนและสะพานเชื่อมต่อท าให้การคมนาคมจากภาคหนึ่งไปสู่อกีภาคหนึ่งของประเทศมคีวามสะดวกและรวดเรว็ขึน้  
เช่น ถนนกาญจนาภเิษก ถนนพระรามทีส่อง สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนบรูพาวถิแีละอื่นๆ เชื่อมต่อเสน้ทางจาก
จงัหวดัภาคเหนือได้แก่ นครสวรรค์ พษิณุโลก สุโขทยั เชยีงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชยีงราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้แก่  
นครราชสมีา อุบลราชธานี อุดรธานี ภาคกลางอนัได้แก่ อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุร ีผ่านลงไปสู่ภาคใต้โดยใช้ถนน
พระรามสองเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก หรือไปสู่ภาคตะวันออกโดยผ่านออกไปทางถนนบูรพาวิถีหรือเข้าสู ่            
จงัหวดัสมุทรปราการโดยใช้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  จากที่กล่าวขา้งต้นท าใหก้ารขนส่งสนิค้าไปมาจากภาคหนึ่ง          
สู่อกีภาคหนึ่งมคีวามสะดวกรวดเรว็และประหยดัพลงังานมากขึ้นกว่าเดิม ดงันัน้การส่งสนิค้าจากภาคต่างๆ เขา้มา                    
ใช้บริการเก็บพักสินค้าเพื่อรอการขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรมีความสะดวกมากขึ้น ประกอบกับที่ตัง้ของบริษัทฯ                     
เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการคมนาคมขนส่งทางบกและขนถ่ายขึน้เรอืเดนิสมุทรเพื่อขนส่งต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง             
โดยทางทะเลจงึเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทีท่ าใหบ้รษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดก้วา้งขวางยิง่ขึน้    

(2)  นโยบายของทางราชการ 
เนื่องจากในอนาคตทางการท่าเรอืแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะปิดท่าเทียบเรอืคลองเตยซึ่งเป็นแหล่ง

ชุมชนพกัอาศยัใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  เพื่อใหเ้รอืบรรทุกสนิคา้ไปเทยีบท่าเพื่อขนถ่ายสนิคา้บรเิวณท่าเทยีบ
เรอืน ้าลกึทีศ่รรีาชา หรอืแหลมฉบงัแทน ในขณะทีธุ่รกจิขนสง่สนิคา้ก าลงัขยายออกไปแต่ทางการทา่เรอืแห่งประเทศไทย
ยงัไม่ได้มีการประกาศก าหนดนโยบายและระยะเวลาที่ชดัเจน อันจะส่งผลกระทบกบัผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในบรเิวณ
ใกล้เคียงไม่ว่าจะด้วยเสยีง ฝุ่ นละออง การจราจรที่คับคัง่และควนัเสียจากรถบรรทุกและเรอืเดินสมุทรขนาดใหญ่  
ตลอดจนธุรกจิต่างๆ ที่สมัพนัธ์กบัธุรกจิในบรเิวณท่าเทยีบเรอืคลองเตยต้องมกีารเตรยีมพร้อมเพื่อรบัสถานการณ์ที่      
จะเปลีย่นแปลงไปในอนาคต ในส่วนของบรษิัทฯ ย่อมไดร้บัผลกระทบบางส่วนจากการทีเ่รอืเดนิสมุทรเขา้มาเทยีบท่า  
ใชบ้รกิารต่อเนื่องจากการใชท้่าเทยีบเรอืคลองเตยซึง่มทีัง้ผลดแีละผลเสยี     

ในด้านผลเสยี คือ จ านวนเรือที่ใช้บริการอาจลดลงเนื่องจากเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่ เข้ามารบัสนิค้า                         
ในกรุงเทพฯ (คลองเตย) จะไม่เขา้มาในแม่น ้าจากการล าเลยีงสนิคา้ 

ในด้านด ี คอื  สนิค้าที่บรรทุกมาจากภาคต่างๆ โดยเสน้ทางรถยนต์จะน าเขา้มาใช้บรกิารที่คลงัสนิคา้ของ
บรษิทัฯ ซึง่ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเจา้พระยาและอยู่ในเขตจงัหวดัปรมิณฑลไม่ต้องส่งเขา้ไปในเขตกรุงเทพมหานครหรอืขนส่ง
เป็นระยะ-ทางไกลถงึท่าเทยีบเรอืน ้าลกึ เน่ืองจากเรอืบรรทุกสนิคา้ทีม่ขีนาดกลางยงัสามารถเขา้มาเทยีบท่ายงัท่าเทยีบ
เรอืของบรษิัทฯ เพื่อขนถ่ายสนิค้าได้เป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายในการขนส่งสนิค้าทางบกให้แก่เจ้าของสนิค้าท าให้การ
ใหบ้รกิารท่าเทยีบเรอื การรบัฝากสนิคา้และการใหบ้รกิารขนถ่ายสนิคา้จากลกูคา้รายใหม่เกดิขึน้ 
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ธรุกิจแป้งสาลี 
(1)  การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขทางการคา้ระหว่างประเทศ 
การเปลีย่นเงื่อนไขทางการคา้ของประเทศผูส้่งออกรายใหญ่  เช่น การท าขอ้ตกลง FTA กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ออสเตรเลยีและแคนาดา ท าใหบ้รษิทัสามารถน าเขา้วตัถุดบิโดยไม่ต้องช าระค่าภาษีอากรขาขา้ หรอืการเพิม่ภาษีอากรขา
ออกของประเทศจนีจาก 5% เป็น 25% เพื่อจ ากดัการส่งออกแป้งส าเรจ็รูปท าให้ผู้น าเขา้แป้งสาลใีนไทย ไม่สามารถ
น าเขา้แป้งสาลรีาคาถูกเขา้มาไดต่้อไปอกี แต่หากมาตรการดงักล่าวยกเลกิไปโรงงานแป้งสาลใีนไทยอาจจะตอ้งกลบัมา
แขง่ขนักบัแป้งจนีอกี 
 

(2)  พฤตกิรรมการบรโิภค 
ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น ขนมปังโฮลวีต ซึ่งจะมีกากใย       

และวติามนิ แร่ธาตุมากกว่า ขนมปังธรรมดา หรอืบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปโฮลวตี เป็นต้น ท าให้บรษิัทมโีอกาสในการก าไร                   
จากการบรโิภคแป้งโฮลวตี เพิม่มากขึน้ 

 

(3)  การน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาใชใ้นธุรกจิ 
ปัจจุบนับรษิัทอยู่ระหว่างการสรรหาซอฟทแ์วร ์ ERP ซึง่เป็นซอฟทแ์วรท์ีถู่กใชใ้นองคก์รทีม่คีวามทนัสมยั           

เพื่อต้องการชงิความได้เปรยีบเหนือคู่แข่ง เนื่องจากซอฟท์แวร์ดงักล่าวสามารถบรหิารจดัการขอ้มูลในองค์กรให้เป็น
แบบรวมศนูย ์โดยการเชื่อมโยงขอ้มลูของ แต่ละหน่วยงานทีเ่ป็นภาคสนบัสนุน (Back Office) เขา้ดว้ยกนั และประมวล
เป็นสารสนเทศทีช่่วยใหก้ารตดัสนิใจของผูบ้รหิารนัน้ถูกตอ้งและรวดเรว็ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

 

ธรุกิจโรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์ 
(1) พฤตกิรรมการบรโิภค 
สถานการณ์ปัจจุบนัของน ้ามนัปาล์ม พฤติกรรมการใช้น ้ามนัปาล์มของประเทศที่พฒันาแล้วได้เปลี่ยนไป 

ยอดการบรโิภคลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้รโิภคหนัมาบรโิภคอาหารทีม่ีคุณค่าต่อสุขภาพมากขึน้ ท าใหโ้รงงานผูผ้ลติ
อาหารปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์หม้คีุณค่าทางโภชนาการทีส่งูขึน้  เช่น  เปลีย่นชนิดน ้ามนัทีใ่ชเ้ป็นน ้ามนั
ร าขา้วแทนน ้ามนัปาลม์ ส่งผลใหปั้จจุบนัผลผลติปาลม์ลน้ตลาด มผีลต่อราคาวตัถุดบิน ้ามนัปาลม์ (Crude Palm Olein) 
ตกต ่าอย่างมาก 

(2) นโยบายภาครฐั 
ราคาน ้ามันปาล์มมีความผนัผวนสูง เนื่องจากเป็นสนิค้าควบคุมโดยมีความอ่อนไหวไปตามนโยบายของ

ภาครฐับาล (Crude Palm Olein) การก าหนดมาตรการแก้ปัญหาที่ราคาตกต ่า และการด าเนินธุรกิจต้องพิจารณา
นโยบายของภาครฐัประกอบควบคู่กนั ได้แก่  การก าหนด-เพดานการจ าหน่าย  การแจ้งการขนย้าย  การแจ้งปรมิาณ
คงเหลอื  สถานทีจ่ดัเกบ็  นโยบายการใชพ้ลงังานทดแทน นโยบายเพิม่พืน้ทีเ่พาะปลกูปาลม์  เป็นตน้ 

(3) สภาพภูมอิากาศ  
ปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในอากาศที่มีลักษณะร้อนชื้น และมีฝนตกชุกอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็น

ภูมอิากาศทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัภาคใตข้องไทยรวมถงึประเทศอื่นๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีงอย่างมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี ซึง่
มภีูมอิากาศสง่เสรมิใหป้ลกูไดง้่าย จงึเป็นผูน้ าในการผลติรายใหญ่ของน ้ามนัปาลม์โลก สง่ออกน ้ามนัปาลม์ดบิทัว่โลก 



                                                          
 

157 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 0.004% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 30 เมษายน 2551 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท Industrial Engineering and Management 
     Oklahoma State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

ประวติัการอบรม 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 32) 
 Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที ่8/2004) 
 Director Certification Program  (DCP รุ่นที ่39/2004) 
 Audit Committee Program (ACP รุน่ที ่11/2006) 
 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่107/2014) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2551-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 2555-ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ 
 2551-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ  

  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั(มหาชน) 
 2551-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ  

  บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
  ชกูาร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 2542-ปัจจุบนั : กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั ปนูซเีมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)     
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 ประธานกรรมการ บรษิทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร ์จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บรษิทั เอส ไอ พรอพเพอรต์ี้ จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 ประธานกรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    
 ประธานกรรมการ บรษิทั น ้าตาลไทยเอกลกัษณ์ จ ากดั       
 
 
                    

 ประธานกรรมการ บรษิทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จ ากดั            
 ประธานกรรมการ บรษิทั เอกรฐัพฒันา จ ากดั                                           
 ประธานกรรมการ บรษิทั สยาม พ.ีพ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั               
 ประธานกรรมการ  บรษิทั เอน็ไวรอนเมน็ทพ์ลัพ ์แอนดเ์ปเปอร ์จ ากดั      
 ประธานกรรมการ บรษิทั แพน-เปเปอร ์(1992) จ ากดั                              
 ประธานกรรมการ บรษิทั รว่มกจิอ่างทองคลงัสนิคา้ จ ากดั                      
 กรรมการ บรษิทั เอช. ซ.ี สตารค์ จ ากดั 
 นายกสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเจา้พระยา                                                
 กรรมการวชิาการ สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชปูถมัภ ์(ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
 กรรมการ คณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย  กระทรวงแรงงาน      
 ผูช้ านาญการพเิศษระดบัวุฒวิศิวกร สภาวศิวกร สาขา

วศิวกรรมอุตสาหการ                               
 ประธานกรรมการ มลูนิธคิุณหญงิพรรณชืน่  รืน่สริ ิ            
 ประธานกรรมการ  มลูนิธอิาจารยล์ยัอาจ  ภมราภา 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคมุและเล้านุการบริษทั   
 



                                                          
 

158 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 4.96% และนางสุมติรา            
ชุตมิาวรพนัธ ์(ภรรยา) จ านวนหุน้ 0.79% ของหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 15 ธนัวาคม 2542 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 มธัยมศกึษาปีที ่6  โรงเรยีนบา้นบงึอุตสาหกรรม 
 

ประวติัการอบรม 
 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่17/2004) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2543-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการบรหิาร 
 2543-2560 : ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 2551-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการบรหิาร  

  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั(มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั พาราไฮเทค จ ากดั      
 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั                                    
 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั            
 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั      
 กรรมการ บรษิทั บรษิทั บางกอกบตูกิ โฮเตล็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นบดิาของ นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 
 
 
 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่หีุน้ 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 30 เมษายน 2551 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวติัการอบรม 
 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่76/2008) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2551-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
       บรษิทั ไทยชกูาร์ เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั            
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั      
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

159 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่หีุน้ 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 28 เมษายน 2559 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์  
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ไฟฟ้าก าลงั) 

   
ประวติัการอบรม 
 Directors Certification Program  (DCP รุ่นที ่42/2004) 
 Senior Executive Program (SEP รุน่ที ่16/2002) 

SASIN Gradutate Institute Of  Business Administration of    
  Chulalongkorn University   
 Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by  
     Cochran Fellowship Program  1999 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2559-ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา 
  ค่าตอบแทน 

 2561-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 2558-2560 : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

  ธนาคารซไีอเอม็บ ี
 2545-2547 : กรรมการ  
      บรษิทัเงนิทุนกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
 ปัจจุบนั : ทีป่รกึษา 

  บรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั(มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการ บรษิทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลไทยเอกลกัษณ์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยก์รุงศรอียุธยา จ ากดั               

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่หีุน้ 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 9 พฤษภาคม 2539 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  สาขา INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 
 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่10/2004) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2543-ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการบรหิาร 
 2543-2560 : รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/ 

  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
       บรษิทั ไทยชกูาร์ เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ  
องคก์รอ่ืนๆ 
 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั            
 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั      
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นอาของ นายวนิย ์ชนิธรรมมติร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

160 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 16.65% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 28 มถุินายน 2543 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ  สาขาไฟฟ้า  
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาอุตสาหการ สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทนเนสซสี หรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์สาขากฎหมายธุรกจิ  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประวติัการอบรม 
 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่37/2005) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 CFA Charter holder, Association for Investment      

Management and Research (AIMR) 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2550-ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการบรหิาร 
 2561-ปัจจุบนั : ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 2543-2560 : กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 2543-ปัจจุบนั : กรรมการบรหิาร  

  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั(มหาชน) 
 2551-2560 : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละ 

  การเงนิ  
  บรษิทั น ้าตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน) 

 ปัจจุบนั : กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่  
  จ ากดั (มหาชน) 

 2560-ปัจจุบนั     : กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั  
                         (มหาชน)  
 
 
 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั      
 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั          
 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลเกาะกง จ ากดั           
 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั                                  
 กรรมการ บรษิทั เค.เอส.แอล. เรยีลเอสเทต จ ากดั     
 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั 
 กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั               
 กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั    
 กรรมการ บรษิทัสยามมัน่คงธุรกจิ จ ากดั 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นบุตรของ นายประภาส ชตุมิาวรพนัธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

161 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่หีุน้ 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 28 ธนัวาคม 2549 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
 

ประวติัการอบรม 
 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่62/2007) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2549-ปัจจุบนั : กรรมการบรหิาร 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 2554-ปัจจุบนั : กรรมการบรหิาร/ กรรมการสรรหาและ 

  พจิารณาค่าตอบแทน  
  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั(มหาชน)  

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     
 กรรมการ บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั วฒันกลุอ๊อกซเิย่น จ ากดั                                    
 กรรมการ บรษิทั มติรเกษตรอุทยัธาน ีจ ากดั                                 
 กรรมการ บรษิทั อุทยัธานี ไบโอเอเนอยี ่จ ากดั                             

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี
 
 
 
 
 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่หีุน้ 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 28 เมษายน 2559 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 อกัษรศาตรบ์ณัทติ (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัศลิปากร   
 Senior Executive Program, สถาบนัศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประวติัการอบรม 

 Role of the Chairman Program (RCP รุ่นที ่38/2016) 
 Directors Certification Program  (DCP รุ่นที ่224/2016) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2559-ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

      กรรมการสรรหาและพจิารณค่าตอบแทน 
 2561-ปัจจุบนั : กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 2559-ปัจจุบนั : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  
     กรรมการสรรหาและพจิารณค่าตอบแทน 
     บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 ผูอ้ านวยการบรหิาร สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้น

ปิโตรเลยีม 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

162 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 0.04% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 24 ธนัวาคม 2551 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ี BSC in Mathematics with Management,  
    Imperial College, University of London, UK 
 ปรญิญาโท MBA in International Management,  
    University of Exeter, UK 
 ปรญิญาโท MA in Architectural Interior Design,  
    University of Wales, UK 
 ปรญิญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ กฎหมายเศรษฐกจิ  
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 

ประวติัการอบรม 

 Monitoring the Internal Audit Function  (MIA รุ่นที ่5/2009) 
 Monitoring the System of Internal Control and Risk  
     Management (MIR รุ่นที ่6/2009) 
 Monitoring Quality of Financial Reporting  (MFR รุ่นที ่9/2009) 
 Audit Committee Program  (ACP รุ่นที ่26/2009) 
 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่78/2009) 
 Monitoring Fraud Risk Management  (MFM รุ่นที ่6/2011) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2552-ปัจจุบนั : กรรมการอสิระ/ กรรมการสรรหาและ 

    พจิารณาค่าตอบแทน 
 2561-ปัจจุบนั : กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
       บรษิทั ไทยชกูาร์ เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 2552-ปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

      บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)    
 

 
 
 

             

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั            
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั    
 กรรมการ บรษิทั เชยีงใหมไ่นทบ์าซาร ์จ ากดั                               
 กรรมการบรหิาร บรษิทั น ้าตาลราชบุร ีจ ากดั และบรษิทัในเครอื 
 กรรมการ บรษิทั เน็ตแกตเจตส ์จ ากดั                                           
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

163 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 0.05% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 25 กรกฎาคม 2550 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ี สาขาการเงนิและการธนาคาร  BBA  
    มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 ปรญิญาโท MBA FINANCE & BANKING  
    MERCER UNIVERSITY U.S.A.  

 

ประวติัการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่17/2004) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 หลกัสตูรวทิยาลยัตลาดทุน  รุ่นที ่10 
 หลกัสตูรวทิยาลยัพลงังาน รุ่นที ่6 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรม 
    และการลงทุน รุ่นที ่3 

 หลกัสตูร Brain รุ่นที ่2 ของสภาอุตสาหกรรม 
 Ultra wealth รุ่นที ่2 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2550-ปัจจุบนั : กรรมการ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 2557-ปัจจุบนั : กรรมการ/ กรรมการบรหิาร  

     บรษิทั มดัแมน จ ากดั (มหาชน) 
 2557-ปัจจุบนั : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

     บรษิทั มาสเตอรแ์อด จ ากดั (มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั : กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

     บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั(มหาชน) 
 2550-ปัจจุบนั : กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

     บรษิทั น ้าตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน) 
 2546-ปัจจุบนั : กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ 

     กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
     บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั(มหาชน)    

 2560-ปัจจุบนั      : กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั  
                       (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 
 กรรมการ/ ประธานตรวจสอบ บรษิทั ธนารกัษ์ พฒันสนิทรพัย ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั      
 กรรมการ บรษิทั เค เอส แอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั          
 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั     
 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั        
 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั น ้าตาลนวิกวา้งสุน้หล ีจ ากดั       
 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั โรงงานน ้าตาล 

นิวกรุงไทย จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั         
 กรรมการ  บรษิทั เกาะกง แพลนเตชัน่ จ ากดั                                
 กรรมการ บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั                                                                                              
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เค.เอส.แอล. เรยีลเอสเทต จ ากดั     
 กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารม์ลิเลอร ์จ ากดั                  
 กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั        
 ประธานกรรมการ บรษิทั โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เอม็ เอ็ม พ ีแพค็เกจจิ้งกรุ๊พ จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล จ ากดั 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นหลานของ นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

164 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 0.74% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 28 พฤศจกิายน 2549 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาโท  สาขา INFORMATION SYSTEM, 
  UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A. 

 

ประวติัการอบรม 
 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่62/2007) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2549-ปัจจุบนั : กรรมการ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     
 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั               
 ผูบ้รหิาร บรษิทั บรษิทั เค. ซ.ี เกษตรกรรม จ ากดั                                   

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นหลานของ นายพงศ ์ชนิธรรมมติร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1.00% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 

 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 30 เมษายน 2551 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ี Marketing 

    California State University at San Bernardino (BA) 

 ปรญิญาโท  MBA, Marketing and Management 

    Mercer University Atlanta, U.S.A. 
 

ประวติัการอบรม 
 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่76/2008) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2551-ปัจจุบนั : กรรมการ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั : กรรมการบรหิาร 
 2554-ปัจจุบนั : กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 2551-ปัจจุบนั : กรรมการ 

      บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     
 กรรมการผูจ้ดัการ โรงแรมจอมเทยีนการเ์ดน้รสีอรท์ พทัยา                      
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นบุตรเขย นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ์ 

 
 
 



                                                          
 

165 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 0.16% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 30 เมษายน 2551 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 อนุปรญิญา คอมพวิเตอร ์สถาบนั Computer College, Germany 
 Mini  MBA  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่17/2004) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2551-ปัจจุบนั : กรรมการ 
       บรษิทั ไทยชกูาร์ เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 2554-ปัจจุบนั : กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 2551-ปัจจุบนั : กรรมการ 

      บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
 2547-ปัจจุบนั : กรรมการ/ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/  

     กรรมการบรหิาร 
     บรษิทั น ้าตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน)                       

 2546-2558 : กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี  
      อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั            
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั                        
 กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั                       
 กรรมการ บรษิทั เค เอส แอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั    
 กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั                                                  
 กรรมการ/ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั                                        

 กรรมการ/ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั                              

 กรรมการ/ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั                       

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นอาของ นายชลชั ชนิธรรมมติร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

166 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 8.17% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 1 มกราคม 2559 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
    (ภาคภาษาองักฤษ) สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการระหว่างประเทศ    
    Schiller International University ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ Bentley College   
   รฐัแมสซาชเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 

ประวติัการอบรม 
 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่126/20016) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2551-ปัจจุบนั : กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บบี ีแคปปิตอล จ ากดั 
 กรรมการบรหิาร  บรษิทั อ่อนนุชกอ่สรา้ง จ ากดั 
 กรรมการบรหิาร บรษิทั มัน่คงสยามธุรกจิ จ ากดั   
 กรรมการบรหิาร บรษิทั พาราไฮเทค็ จ ากดั            
 กรรมการ บรษิทั เค เค วูด้ อนิดสัตร ีจ ากดั   
 กรรมการ บรษิทั อมาโก ้จ ากดั                     
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นบุตร นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ์ 
 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่หีุน้ 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 1 กุมภาพนัธ ์2561 
 

คณุวฒิุการศึกษา 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่143/20017) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2560-2561 : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
 2561-ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ากดั     
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

167 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่หีุน้ 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 

 1 มกราคม 2562  
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติย ์(MBA)  
สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัอสิเทริน์เอเชยี 

 ปรญิญาตร ีครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม (คอบ.)  
สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
 

ประวติัการอบรม 
 นวตักรรมกา้วไกล จดัโดยสถาบนัเพิม่ผลผลติ 
 The Manager  จดัโดยสถาบนั MPI  
 การบรหิารจดัการรา้น 7Eleven ทีป่ระเทศญีปุ่่ น   
      จดัโดยบรษิทั CP all 
 เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัระดบับรหิาร จดัโดย 
      สมาคมส่งเสรมิความปลอดภยัและอนามยั 
 HR for NON – HR MANAGERS จดัโดยบรษิทัปัญญธารา 
 Internal Quality Audit for ISO 9001:2000 
     (Applicable to ISO 19011) จดัโดยบรษิทั Azimuth 
 การบรหิารจดัการรา้น 7Eleven ทีป่ระเทศสงิคโปร ์
     จดัโดยบรษิทั CP all 

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2562-ปัจจุบนั : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 2561  : ผูช้่วยกรรมการผจ็ดัการใหญ่ 

     บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 
 2557-2559 : ผูจ้ดัการอาวุโส 
       บรษิทัน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 2545-2556 : รองผูจ้ดัการทัว่ไป 

     บรษิทั ซพี.ีออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
 2535-2544 : ผูช้่วยหวัหน้าส่วน บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ  
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เคเอสแอลแมททเีรยีลซพัพลายส ์

จ ากดั 
 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

168 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                               รายงานประจ าปี 2561 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่หีุน้ 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 

 1 กรกฎาคม 2560 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 ปรญิญาโท  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาบญัช ี 

มหาลยัวทิยาลยัรามค าแหง 
 

ประวติัการอบรม 
 ประเดน็ปัญหาจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชแีละ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
  Update มาตรฐานการบญัชกีบัการเตรยีมการจดัท าบญัช ี   
  ใหถู้กตอ้ง 
 การยืน่งบการเงนิของผูท้ าบญัชดีว้ยระบบการใหบ้รกิารรบังบ 

การเงนิผ่าน  ทางอเิลก็ทรอนิกส ์
  ขอ้ผดิพลาดของรายงานทางการเงนิและแนวปฏบิตัติาม 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 การวางระบบบญัชใีหม้ปีระสทิธภิาพ 

 การยืน่งบการเงนิของผูท้ าบญัชดีว้ยระบบการใหบ้รกิารรบังบ 
   การเงนิผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 40 ประเดน็การบนัทกึบญัชแีละการแกไ้ขทางบญัชขี ัน้สงู 
 Update มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลใช ้
   ในปี 2560 และกา้วทนั IFRS ฉบบัใหมท่ีจ่กูน ามาใชใ้นอนาคต 

 ประเดน็การเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   3 ฉบบัส าคญั TFRS15 แลTFRS9} TFRS16  

   ทีม่ผีลบงัคบัใช ้2562 และ 2563 

 สรุปการเปลีย่นแปลงและประเดน็ทีส่ าคญัของ TFRS  
(ฉบบัปรบัปรุง 2560) ส าหรบัสมาชกิและบุคคลทัว่ไปรุ่นที ่2/61 

 การจดัท า Cash Budgeting เพือ่ผูบ้รหิารระดบัสงูในการ 
วางแผนและตดัสนิใจส าหรบัผูบ้รหิาร 
 

 
 
 

 
 
 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2550-2560 : ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
 2560-2561 : ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี
 2562-ปัจจุบนั : ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ  
 ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ีบรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ีบรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ีบรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ีบรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี
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สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่หีุน้ 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 

 1 พฤศจกิายน 2559   
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 อนุปรญิญา  บญัช ีม.ราชมงคลพาณิชยการพระนคร 
 คุรุศาสตาร ์ม.สวนสุนนัทา 

 

ประวติัการอบรม 
 Corporate Secretary Development Program(CSP รุ่น 76/2017) 
 Effective Minutes Taking (EMT 37/2017) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2559-ปัจจุบนั : เลขานุการบรษิทั/ เลขานุการ 

    คณะกรรมการตรวจสอบ 
     บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 

 2532-2548 : เลขานุการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-อาวุโส 
       บรษิทั น ้าตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ  
 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั               
 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ TSTE TMILL TSW(3) TSA(4) TSO(5) TSTL(6) 
1 นายปรีชา                อรรถวภิชัน ์ X  ID X  ID  X   X  
2 นายประภาส            ชุติมาวรพนัธ์ O / O / X / O / O / X / 
3 นายพงศ ์                ชินธรรมมิตร O /  O / O / O / O / 
4 นายชนะชยั              ชุติมาวรพนัธ์ O / RMC O O / O / O / O / 
5 นายณรงค ์               เจนลาภวฒันกุล O / O / O / O / O / O / 
6 นายจเดจ็                 อินสวา่ง ID  AC  / / / / 
7 นายชลชั                  ชินธรรมมิตร์ / O / / / / / 
8 นายวนิย ์                 ชินธรรมมิตร /  / / / / 
9 นายสมชาย              ชินธรรมมิตร์ / / / / / / 

10 นายธนดล                สุจิภิญโญ / O / / / / 
11 นางสาวจุฑาทิพย ์      อรุณานนทช์ยั /  ID  NRC  / / / / 
12 ดร.สุภสร                 ชโยวรรณ  / / / / / 
13 ดร. ชาญกฤช            เดชวทิกัษ*์  O     
14 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ O / RMC  O / O / O / O / 
15 นายสมชยั             วนาวทิย    ID  AC     
16 นายเฉลิมชยั             วอ่งไววทิย ์            ID  AC     
17 นายเอนก                 ค าชุ่ม    ID  AC     
18 นายสุวฒัน์  สัมมาชีพวศิวกุล ID  AC NRC RMC      
19 นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ ID  AC NRC RMC      
20 นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ O / RMC  O / O / O / O / 

 

หมายเหตุ  
X      หมายถึง  ประธานกรรมการ   
O     หมายถึง  กรรมการบริหาร   
/       หมายถึง  กรรมการ 
AC หมายถึง  กรรมการตรวจสอบ 
ID หมายถึง  กรรมการอิสระ 
NRC หมายถึง  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
RMC หมายถึง  กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

TSTE หมายถึง    บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  
TMILL หมายถึง    บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 
TSW หมายถึง    บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั 
TSA หมายถึง    บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั 
TSO หมายถึง      บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั  
TSTL หมายถึง    บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั 
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     เอกสารแนบ 3 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์ิ
เน้ิล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายการบญัช ี ทีเ่หมาะสมและถือปฏบิตัิอย ่างสม ่าสมอและใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและหลกัการประมาณการที่
สมเหตุสมผล และรอบคอบรวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย ่างเพยีงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ทัง้นี้งบการเงนิ-เฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขจาก
ผูส้อบบญัช ีรบัอนุญาตทีเ่ป็นอสิระ คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้แีละด ารงไวซ้ึง่ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุม
ภายในเพื่อใหม้คีวามมัน่ใจไดว้่ามกีารบนัทกึขอ้มูลทางบญัชอีย่างถูกต้อง ครบถว้น ทนัเวลาและเพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษา
ไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสี าระส าคญั โดยคณะกรรมการ
บรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระท าหน้าที่ก ากบัดูแลสอบทานงบการเงนิ
เฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมรวมทัง้ประเมนิระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลโดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ไดแ้สดงไวใ้นรายงาน
ประจ าปีนี้แลว้ 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิัทสามารถ                    
สร้างความเชื่อมัน่ได้ว่างบการเง ินเฉพาะก ิจการและงบการเง ินรวมของบริษ ัท ไทยชูการ์ เทอร์ม ิเนิ้ล จ ากดั 
(มหาชน) และบริษ ัทย่อยแสดงส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 แสดงฐานะการเงินผลการด าเนินงาน      
และกระแสเงินสดถูกตอ้งในส าระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

 
       
 
 
 
 
     (นายปรีชา  อรรถวภิชัน์)                     (นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์) 

 ประธานกรรมการบริษทั                             ประธานกรรมการบริหาร 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 

         ช่ือ - สกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

             
                              คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

                                           ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
           ช่วงเวลา             ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

นางสาวฤทยัชนก สุภาพงษ์ 
(อายุ 35 ปี) 
กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการ  

-  ปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
   สาขาการตลาด มหาลยัวทิยาบูรพา 
 
Certificate 
-  ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
 
ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
-  โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบ 
   ภายในรบัอนุญาตสากล (Pre CIA)           
-  โครงการอบรมหลกัสูตร CIA Part II    
-  หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
-  หลกัสตูรแนวทางการควบคมุภายในส าหรบับรษิทัที่เตรยีมตวัเขา้ 
   จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
-  หลกัสตูรมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
-  หลกัสตูร IT Audit 
-  หลกัสตูรแนวทางการสบืสวน สอบสวน การทุจรติ 
-  โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
-  โครงการด ารงและปรบัปรงุคณุภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
-  Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors 
conference 2018 
 

ม.ิย. 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
      2554 – 2559 
 
      2552 – 2553 
 
      2550 - 2551 

        กรรมการบรหิาร/ 
            ผูจ้ดัการ 
 
            ผูจ้ดัการ 
 
 ผูต้รวจสอบภายในอาวโุส 
 
      ผูต้รวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั 
   
 
   บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
 
   บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
 
   บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากดั (มหาชน)      
และบริษัทย่อย  (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล าดับ                 
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไร
ขาดทุนรวม และงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ งบก าไรขาดทุนเบดดเสรดจรวมและงบก าไรขาดทุนเบดดเสรดจเฉพาะกจิการ 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิ
สดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิเฉพาะกจิการ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

ขา้พเจ้าเหดนว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิัท ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และของเฉพาะบรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิ
สดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

วรรคความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มคีวามเปดนอสิระจากกลุ่มบรษิทัและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดย
สภาวชิาชพีบญัช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติาม
ความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เปดนไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้
ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ปดนเกณฑใ์นการแสดงความเหดนของขา้พเจา้ 

 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหดนของขา้พเจา้ ทัง้นี้ขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเหดนแยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 

 

การจดัประเภทและการแสดงมลูค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน และทีด่นิทีม่ไีวใ้ชง้าน 
กลุ่มบริษัทและบริษัท มีการถือครองที่ดินในจ านวนที่มีสาระส าคัญ  โดยมีการจัดประเภทที่ดินเปด น

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดินที่มีไว้ใช้งาน การจัดประเภทที่ดินจะพิจารณาจากวตัถุประสงค์การถือครอง          
และลกัษณะการใชง้านของทีด่นิ ทัง้นี้ นโยบายการบญัชแีละรายละเอยีดของบญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน บญัชทีีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่4.7 ขอ้ที ่4.8 ขอ้ที ่13 และขอ้ที ่14 ตามล าดบั 
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การตอบสนองความเสีย่งโดยผูส้อบบญัช ี
ขา้พเจา้ประเมนิความเหมาะสมของการจดัประเภททีด่นิ โดยการสอบถามฝ่ายบรหิารและท าความเขา้ใจเกณฑท์ี่

ใช้ในการพิจารณาการจดัประเภท ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอยีดที่ดนิ พจิารณาวตัถุประสงค์การถือครองและ
ลกัษณะการใช้งานของที่ดิน ตรวจสอบสญัญาเช่าที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัที่ดินที่มีการตีราคาใหม่ ขา้พเจ้าได้ประเมินความรู ้
ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้ประเมนิราคาอสิระ ขา้พเจ้าได้อ่านรายงานการประเมนิมูลค่าของผู้ประเมนิราคา
อสิระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวธิกีารและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณหามูลค่ายุติธรรม โดยการ
สอบถามผูป้ระเมนิราคาอสิระและผูบ้รหิาร และท าการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดท้ดสอบ
การค านวณมูลค่ายุติธรรมและพจิารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการรบัรูร้ายการและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ 

 

ข้อมูลอ่ืน 
ผู้บริหารเปดนผู้ร ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี          

แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบญัชทีี่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจ้า     
คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหดนของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึข้อมูลอื่นและขา้พเจ้า
ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ เฉพาะกจิการ 
คอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบั
ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทดจจรงิอนัเปดนสาระส าคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ข ัด          
ต่อขอ้เทดจจรงิอนัเปดนสาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลเพื่อให้ผู้มหีน้าที่ในการ
ก ากบัดแูลด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทดจจรงิ 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้โดยถกูต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  
ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุม่บริษัทและบริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินการตอ่เนื่องเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลกิกลุม่บริษัทและบริษัทหรือหยดุด าเนินงาน
หรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 

ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทและบริษัท 

 
 
 
 



  

3 ส่วนท่ี 2 งบการเงินประจ าปี 2561 
 

 
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า  งบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทดจจรงิ อนัเปดนสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมความเหดนของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เปดนการรบัประกนัว่าการปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทดจจรงิอนัเปดนสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป 

ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทดจจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทดจจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิ
ของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทดจจรงิอนัเปดนสาระส าคญัในงบการเงนิรวม และงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิัตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสม เพื่อเปดนเกณฑใ์นการแสดงความเหดนของ
ขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทดจจรงิอนัเปดนสาระส าคญั ซึง่เปดนผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งที่
เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การ
แสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทดจจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหดนต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บรษิทัและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชทีี่ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัที่เกีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเปดนเหตุให้
เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ขอ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่
เพยีงพอ ความเหดนของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถึง
วนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกดตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเปดนเหตุให้กลุ่ม
บรษิทัและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึ การ
เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเหดนต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง          
การควบคุมดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เปดนผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหดนของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจ้าไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้ประเดดนที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูม้หีน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่
เกีย่วขอ้งกบัความเปดนอสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเกีย่วกบัความสัมพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึง่
ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเปดนอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใช้
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเปดนอสิระ 

 

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัมากทีส่ดุใน
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเปดนเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบั
เรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้า
เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน
ไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 

 
 

 
 

ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื 
 

บรษิทั ส านกังาน เอ เอดม ซ ีจ ากดั 
 

 

 
(นางสาวประภาศร ี ลลีาสภุา) 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4664 
 

 
 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560

สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 114,907,498         131,874,970         19,047,290           17,108,015           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5.1 และ 7 261,945,030         217,712,399         18,180,045           8,842,637             

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                         -                         22,000,000           -                         

สินคา้คงเหลือ 8 872,179,609         815,280,282         531,562                 293,426                 

ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 9 84,343,748           97,767,511           84,343,748           97,767,511           

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 7,142,000             -                         -                         -                         

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 16,038,590           15,526,259           574,742                 2,207,588             

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 1,356,556,475     1,278,161,421     144,677,387         126,219,177         

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 10 838,494                 845,795                 366,822                 370,014                 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 11 -                         -                         -                         -                         

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         1,080,513,884     1,199,191,794     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13 7,861,417             476,428,758         303,268,451         304,892,616         

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 4,072,562,628     3,237,730,986     1,677,374,366     1,655,202,068     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 4,569,030             2,734,784             -                         -                         

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 17,837,479           18,149,927           24,789,795           19,283,054           

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 4,103,669,048     3,735,890,250     3,086,313,318     3,178,939,546     

รวมสินทรัพย์ 5,460,225,523     5,014,051,671     3,230,990,705     3,305,158,723     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 819,272,040         631,654,160         179,000,000         18,000,000           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5.1 และ 17 230,619,549         335,815,214         33,698,273           32,548,736           

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                         -                         10,000,000           10,000,000           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 121,712,000         161,712,000         121,712,000         161,712,000         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 19 514,884                 4,437,636             514,884                 3,940,976             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,752,085           12,233,324           4,600,903             1,033,639             

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 16,231,266           21,180,425           3,147,316             3,024,338             

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,207,101,824     1,167,032,759     352,673,376         230,259,689         

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                         -                         165,000,000         214,000,000         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 267,686,000         409,398,000         267,686,000         409,398,000         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 19 2,699,108             16,127,128           2,699,108             16,127,128           

เงินมดัจ ารับ 1,991,108             32,397,658           17,463,408           13,839,608           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 20 8,451,772             10,576,494           3,339,463             5,692,516             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 390,400,391         298,439,278         252,501,591         249,701,916         

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 117,500                 2,502,683             -                         959,800                 

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 671,345,879         769,441,241         708,689,570         909,718,968         

     รวมหน้ีสิน 1,878,447,703     1,936,474,000     1,061,362,946     1,139,978,657     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560

ส่วนของผูถื้อหุ้น

   ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั   383,327,610 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 191,663,805         191,663,805         191,663,805         191,663,805         

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั   383,327,181 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 191,663,591         191,663,591         191,663,591         191,663,591         

   ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 17,423,768           17,423,768           17,423,768           17,423,768           

   ก  าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 19,200,000           19,200,000           19,200,000           19,200,000           

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,271,020,945     1,156,925,518     954,357,298         957,799,327         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,628,863,585     1,285,815,950     986,983,102         979,093,380         

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 3,128,171,889     2,671,028,827     2,169,627,759     2,165,180,066     

   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 453,605,931 406,548,844         -                         -                         

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,581,777,820     3,077,577,671     2,169,627,759     2,165,180,066     

          รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 5,460,225,523     5,014,051,671     3,230,990,705     3,305,158,723     

-                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

บริษทั  ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 1,561,776,034    1,459,594,762    36,513,000      114,027,000     

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 459,970,243       303,661,005       264,788,300   176,744,108     

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 2,021,746,277    1,763,255,767    301,301,300   290,771,108     

ตน้ทนุจากการด าเนินงาน

ตน้ทนุขาย (1,280,645,887)  (1,130,750,105)  (23,027,633)    (72,531,160)      

ตน้ทนุจากการให้เช่าและบริการ (240,183,954)     (170,528,363)     (98,428,701)    (80,662,563)      

รวมตน้ทนุจากการด าเนินงาน           (1,520,829,841)  (1,301,278,468)  (121,456,334)  (153,193,723)   

ก าไรขั้นตน้ 500,916,436       461,977,299       179,844,966   137,577,385     

รายไดอ่ื้น 29,232,067         24,017,362         19,514,932      18,536,780       

รายไดเ้งินปันผล -                        577                       41,176,326      59,290,507       

คา่ใช้จ่ายในการขายและให้บริการ (38,305,407)        (43,648,831)        (4,719,490)      (11,432,496)      

ขาดทนุจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                        -                        (70,058,069)    -                      

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (202,143,063)     (215,321,386)     (72,291,125)    (65,852,364)      

ตน้ทนุทางการเงิน (36,915,393)        (43,580,799)        (26,432,436)    (31,420,977)      

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 252,784,640       183,444,222       67,035,104      106,698,835     

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (51,028,502)        (40,383,379)        (19,507,907)    (9,843,576)        

ก าไรส าหรับปี 201,756,138       143,060,843       47,527,197      96,855,259       

การแบง่ปันก าไรส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 164,643,496       116,611,736       47,527,197      96,855,259       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 37,112,642         26,449,107         -                    -                      

201,756,138       143,060,843       47,527,197      96,855,259       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  28 0.43                      0.30                      0.12                  0.25                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรส าหรับปี 201,756,138       143,060,843       47,527,197      96,855,259       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี

รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทนุ

ส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน 428,986,747       (55,306,928)        9,862,152        (55,306,928)      

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (866,693)             -                        (1,420,865)      -                      

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (85,624,011)        11,061,386         (1,688,257)      11,061,386       

รายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทนุ

ก าไรท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีของรายการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                        254,174               -                    254,174             

ปรับปรุงจดัประเภทรายการเป็นก าไรจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                        (478,554)             -                    (478,554)           

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                        44,876                 -                    44,876               

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 342,496,043       (44,425,046)        6,753,030        (44,425,046)      

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 544,252,181       98,635,797         54,280,227      52,430,213       

การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 507,117,358       72,186,690         54,280,227      52,430,213       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 37,134,823         26,449,107         -                    -                      

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 544,252,181       98,635,797         54,280,227      52,430,213       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2561

งบการเงินรวม
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การเปลี่ยนแปลง ส่วนเกนิทุน รวม

ทุนทีอ่อก จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ ในมูลค่ายุติธรรม จากการตีราคา องค์ประกอบอ่ืน รวม

และ ส่วนเกนิ ทุนส ารอง จัดสรร ของเงินลงทุน ทีด่ิน ของส่วนของ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย เผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 191,663,591  17,423,768  18,120,000    1,064,393,413  179,504                  1,224,283,925  106,733,709   1,331,197,138  2,622,797,910  400,497,025 3,023,294,935  

ก าไรส าหรับปี -                   -                -                  116,611,736     -                          -                      -                    -                      116,611,736     26,449,107    143,060,843     

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                   -                -                  -                      (179,504) (44,245,542) -                    (44,425,046) (44,425,046) -                  (44,425,046)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                   -                -                  116,611,736     (179,504) (44,245,542) -                    (44,425,046) 72,186,690       26,449,107    98,635,797       

เงินปันผลจ่าย 24 -                    -                -                   (22,999,631) -                           -                       -                     -                       (22,999,631) -                   (22,999,631)

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย -                    -                1,080,000      (1,080,000) -                           -                       -                     -                       -                      -                   -                          

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย -                    -                -                  -                      -                           -                       (956,142) (956,142) (956,142) -                   (956,142)

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                    -                -                   -                       -                           -                       -                     -                       -                          5,876,682       5,876,682          

เงินปันผลจ่ายส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                    -                -                   -                       -                           -                       -                     -                       -                          (26,273,970) (26,273,970)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 191,663,591  17,423,768  19,200,000    1,156,925,518  -                          1,180,038,383  105,777,567   1,285,815,950  2,671,028,827  406,548,844 3,077,577,671  

ก าไรส าหรับปี -                   -                -                  164,643,496     -                          -                      -                    -                      164,643,496     37,112,642    201,756,138     

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                   -                -                  (715,535) -                          343,189,397     -                    343,189,397      342,473,862     22,181            342,496,043     

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                   -                -                  163,927,961     -                          343,189,397     -                    343,189,397      507,117,358     37,134,823    544,252,181     

เงินปันผลจ่าย 24 -                    -                -                   (49,832,534) -                           -                       -                     -                       (49,832,534) -                  (49,832,534)

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย -                    -                -                   -                       -                           -                       (141,762) (141,762) (141,762) -                  (141,762)

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                    -                -                   -                      -                           -                       -                     -                       -                      28,545,517    28,545,517       

เงินปันผลจ่ายส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                    -                -                   -                      -                           -                       -                     -                       -                      (18,623,253) (18,623,253)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 191,663,591  17,423,768  19,200,000    1,271,020,945  -                          1,523,227,780  105,635,805   1,628,863,585  3,128,171,889  453,605,931 3,581,777,820  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทัย่อยภายใต้ ผู้ถือหุ้น ทีไ่ม่มอี านาจ

การควบคุมเดียวกนั ของบริษทั ควบคุม

ก าไรสะสม การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน รวม ของผู้มี

การถือหุ้นใน ส่วนของ ส่วนได้เสีย

ก าไรขาดทุน รายการอ่ืนของการ

เบ็ดเสร็จอ่ืน เปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากผู้ถือหุ้น ส่วน

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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(หน่วย : บาท)

รวม

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ องค์ประกอบอ่ืน รวม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ ทุนส ารอง จัดสรร ของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 191,663,591     17,423,768      18,120,000           885,023,699       179,504                1,023,338,922       1,023,518,426       2,135,749,484     

ก าไรส าหรับปี -                      -                    -                          96,855,259         -                        -                           -                           96,855,259           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                    -                          -                       (179,504) (44,245,542) (44,425,046) (44,425,046)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                    -                          96,855,259         (179,504) (44,245,542) (44,425,046) 52,430,213           

เงินปันผลจ่าย 24 -                      -                    -                          (22,999,631) -                        -                           -                           (22,999,631)

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย -                      -                    1,080,000              (1,080,000) -                        -                           -                           -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 191,663,591     17,423,768      19,200,000           957,799,327       -                        979,093,380          979,093,380          2,165,180,066     

ก าไรส าหรับปี -                      -                    -                          47,527,197         -                        -                           -                           47,527,197           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                    -                          (1,136,692) -                        7,889,722               7,889,722               6,753,030             

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                    -                          46,390,505         -                        7,889,722               7,889,722               54,280,227           

เงินปันผลจ่าย 24 -                      -                    -                          (49,832,534) -                        -                           -                           (49,832,534)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 191,663,591     17,423,768      19,200,000           954,357,298       -                        986,983,102          986,983,102          2,169,627,759     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง ส่วนเกนิทุนจาก

ในมูลค่ายุติธรรมของ การตีราคา

เงินลงทุน ทีด่ิน

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 252,784,640   183,444,222   67,035,104      106,698,835  

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

โอนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (1,074,647)      (1,829,713)      -                    -                   

ขาดทนุจากราคาทนุของสินคา้สูงกวา่มลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบัรายการ) 77,900             (1,820,131)      -                    -                   

โอนกลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (1,294,362) -                    (1,294,362)      -                   

ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจ าหน่าย 7,301               7,301                3,192                3,193               

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                   (478,554)          -                    (478,554)        

ก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ -                   (7,029,664)      -                    (7,029,664)     

ขาดทนุจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                   -                    70,058,069      -                   

คา่เส่ือมราคา 132,042,410   131,187,133   29,996,584      28,440,219    

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8,353,178       25,708,780      -                    -                   

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 4,529,631       (529,921)          67,754              (751,502)        

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน -                   485,040           -                    -                   

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,526,204       1,863,772        509,820           1,108,164       

รายไดเ้งินปันผล -                   (577)                  (41,176,326)    (59,290,507)   

ดอกเบ้ียรับ (790,743) (1,067,395)      (672,225) (160,812)        

ดอกเบ้ียจ่าย 36,915,393     43,089,506      26,429,243      31,417,785    

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 434,076,905   373,029,799   150,956,853   99,957,157    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561



  

13 ส่วนท่ี 2 งบการเงินประจ าปี 2561 
 

 
 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (43,148,905) 2,169,498        (9,079,259) 276,520          

สินคา้คงเหลือ (56,977,227) (265,864,157)  (238,136)          1,415,453       

ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 12,922,858     32,108,933      12,922,858      32,108,933    

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (6,919,540) (25,097)            247,328           (267,848)        

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 312,448           3,266,929        (5,506,741) (3,710,694)     

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (114,491,115) (40,479,843)    (549,268) 10,736,028    

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (4,949,159) 6,455,549        122,978           (2,390,977)     

เงินมดัจ ารับจากคา่เช่าโกดงัและท่ีดิน (30,406,550) 3,204,452        3,623,800        (478,148)        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (5,517,619) (9,811,898)      (4,283,738) (5,594,386)     

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (2,385,183) 2,427,128        (959,800) 959,800          

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 182,516,913   106,481,293   147,256,875   133,011,838  

เงินสดรับดอกเบ้ีย 781,664           1,039,077        414,076           159,328          

เงินสดรับภาษีเงินได้ 6,407,209       -                    1,385,518        -                   

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (40,006,885) (34,174,779)    (14,829,225) (7,222,880)     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 149,698,901   73,345,591      134,227,244   125,948,286  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากเงินปันผล -                   577                   41,176,326      59,290,507    

เงินสดรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                    50,000,000      -                   

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                    (72,000,000) -                   

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                   2,546,763        -                    2,546,763       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ -                   7,029,664        -                    7,029,664       

เงินสดจ่ายลงทนุเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                   -                    (173,764,240)  -                   

เงินสดรับจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                   -                    222,384,081   -                   

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (993,066)         (9,134,809)      (1,060,206)      (8,673,738)     

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (79,885,848)   (36,396,526)    (48,356,695)    (5,938,057)     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,082,608       1,956,510        12,218,495      751,510          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (75,796,306)   (33,997,821)    30,597,761      55,006,649    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 187,617,880      182,861,237      161,000,000      (45,000,000)

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีทรัพยสิ์น (1,764,837)         (14,009,964)      (123,136)            (2,276,028)         

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      66,000,000        92,000,000        

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (115,000,000)    (30,000,000)      

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 50,000,000        -                      50,000,000        -                           

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (231,712,000)    (132,212,000)    (231,712,000)    (132,212,000)    

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว (17,350,772)      (4,014,355)         (16,854,112)      (3,404,669)         

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (37,608,306) (42,328,091) (26,363,948) (31,427,070)

เงินปันผลจ่าย (49,832,534)      (22,999,631)      (49,832,534) (22,999,631)      

เงินสดจ่ายปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (18,623,253)      (26,273,970)      -                      -                      

เงินสดรับคา่หุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 34,151,030        4,920,540          -                      -                      

เงินสดจ่ายคา่หุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,747,275)         -                      -                      -                      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (90,870,067)      (54,056,234)      (162,885,730)    (175,319,398)    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (16,967,472)      (14,708,464)      1,939,275          5,635,537          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 131,874,970      146,583,434      17,108,015        11,472,478        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 114,907,498      131,874,970      19,047,290        17,108,015        

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี

-  โอนองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นเป็น

ก าไรจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                      224,380              -                           224,380              

-  ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุและท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงยงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 11,753,200        1,834,917          1,756,646          123,136              

-  ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าระยะยาว -                      20,580,200        -                      20,580,200        

-  โอนตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 1,795,267          -                      1,795,267          -                      

-  โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 465,364,249      -                      5,647,483          -                      

-  โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                      5,294,673          7,787,431          5,294,673          

-  โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 7,142,000          -                      -                      -                      

-  โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์กบัส่วนเกินทนุจาก

การตีราคาสินทรัพยข์องบริษทั 428,986,747      (55,306,928)      9,862,152          (55,306,928)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

 งบการเงินรวม
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บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

     
 
1. ขอ้ความทัว่ไป 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) จดทะเบียนเปดนนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด        
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2519 ทะเบยีนนิติบุคคลเลขที่ 1119/2519 ต่อมา    
ได้จดทะเบียนแปรสภาพเปด นบริษัทมหาชนจ ากัดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
0107537001692 บรษิัทจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2533 ส านักงาน
ตัง้อยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมงิพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ประเทศไทย 

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) โดยบริษัทด าเนินธุรกิจให้บริการขนถ่าย        
และขนส่งน ้าตาลและสนิค้าเกษตรบางประเภท ใหเ้ช่าทีด่นิ ใหเ้ช่าคลงัสนิคา้และทรพัยส์นิอื่น ประกอบกจิการคา้ทีด่นิ
ท าการจดัสรรทีด่นิ และท าการก่อสรา้งสิง่ปลกูสรา้งอย่างอื่นบนทีด่นิเพื่อจ าหน่าย ใหเ้ช่า เช่าซือ้เพื่อเปดนสถานทีอ่ยู่อาศยั 
สถานทีท่ าการ อาคารพาณิชย ์และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่3.1 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท ได้แก่ บรษิัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในอตัรารอ้ยละ 
23.82 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ 
2.1 งบการเงินนี้น าเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดท าเปดนภาษาไทย          

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
2.2 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการได้จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตัิ

การบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิรวมถงึการ
ตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัช ีซึ่งจดัตัง้ตามพระราชบญัญัติวชิาชีพบญัช ี   
พ.ศ. 2547 ไดม้มีตใิหป้ระกาศใชแ้ลว้ และตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

การแสดงรายการในงบการเงินเปด นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่           
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 

งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเปดนอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชปัีจจุบนั 
ในระหว่างปีกลุ่มบรษิัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏบิตัิทางบญัชทีี่ออก โดยสภา
วิชาชีพบญัชี ซึ่งมีผลบงัคับใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 
มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เปดนการปรบัปรุง
ถ้อยค าและค าศพัท์ การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถือปฏบิตัินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเปดนสาระส าคญัต่องบการเงนิของ
กลุ่มบรษิทั 
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2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ         

การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ ซึง่จะมผีลบงัคบั
ใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัไม่ได้
น ามาตรฐานทีป่รบัปรุงใหม่ดงักล่าวมาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ซึง่มดีงัต่อไปนี้ 

 
อา้งองิมาตรฐาน เรื่อง 

 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัช ี   
ฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 1 มกราคม 2563 
   

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   
ฉบบัที ่1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใช้

เปดนครัง้แรก 
1 มกราคม 2562 

ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 1 มกราคม 2563 
ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 1 มกราคม 2563 
ฉบบัที ่15 รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 1 มกราคม 2562 
   

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
1 มกราคม 2563 

ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 1 มกราคม 2563 
 

ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิ
ในปีทีเ่ริม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิ 

2.4 ในการจดัท างบการเงินให้เปดนไปตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป ผู ้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ  การ
ประมาณการและขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิที่
เกี่ยวกบัสนิทรพัย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์และ
ปัจจยัต่าง ๆ ทีผู่บ้รหิารมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้
จรงิอาจแตกต่างจากทีป่ระมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างสม ่าเสมอการปรบั
ประมาณการทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวน และในงวดอนาคต   
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทีส่ าคญัมดีงันี้  
สญัญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเปด นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน      
ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่ากลุ่มบรษิทั
ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้ 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ าเปดนต้องใช้ดุลยพินิจใน การ
ประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนี้แต่ละราย โดยค านึงถงึประสบการณ์การเกดบเงนิในอดตี อายุ
ของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปดนอยู่ในขณะนัน้ เปดนตน้ 
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ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของมูลค่าสนิคา้คงเหลอืเกดิจากการปรบัมูลค่าของสนิคา้จากผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้ 

ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยใชก้ารวเิคราะหอ์ายุสนิคา้คงเหลอื 
และสถานะการขายสนิคา้คงเหลอืรายตวัในปัจจุบนั อย่างไรกดตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิาน    
ทีแ่ตกต่างกนั อาจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงจ านวนค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอืในอนาคต 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหาร
จ าเปดนตอ้งท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใชง้านของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่ หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเปดนต้องสอบทานการด้อยค่าของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื    
ต ่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนี้ ฝ่ายบริหารจ าเปด นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ               
การคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หักภาษ ี        
และขาดทุนทางภาษีทีไ่ม่ไดใ้ชเ้มื่อมคีวามเปดนไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะมกี าไรทางภาษี ในอนาคต
เพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเปดนต้องประมาณ
การว่ากลุ่มบริษัทควรรบัรู้จ านวนสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเปดนจ านวนเท่าใด โดยพิจารณา       
ถงึจ านวนก าไรทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึง่ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคดิลด จ านวนเงนิเดอืนทีค่าดว่า
จะเพิม่ขึน้ในอนาคต อตัราการหมุนเวยีนพนักงานและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิประชากรศาสตร ์ในการก าหนด
อตัราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอตัราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
อย่างไรกดตามผลประโยชน์หลงัการเลกิจา้งงานทีเ่กดิขึน้จรงินัน้อาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว้ 
คดคีวาม 

กลุ่มบรษิทัมหีนี ้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ช้       

ดุลยพนิิจในการประเมนิผลของคดทีีถู่กฟ้องรอ้ง และประมาณการความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงนินี้ 
 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงนิรวม 
3.1 งบการเงินรวมนี้จดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 5 แห่ง (“กลุ่มบริษัท”) โดยมีสดัส่วน

โครงสรา้งของกลุ่มบรษิทั ดงันี้ 
 

 อตัรารอ้ยละ 
ของการถอืหุน้ 

จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทกจิการ 

 2561 2560   
บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซดท จ ากดั 79.78 79.78 ไทย ธรุกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย์ 
บรษิทั ท ีเอส อตุสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั 97.48 97.16 ไทย ธรุกจิใหเ้ชา่ไซโลและคลงัสนิคา้ และประกอบธรุกจิโรงกลัน่น ้ามนัปาลม์  
บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 68.86 68.80 ไทย ธรุกจิผลติ และจ าหน่ายแป้งขา้วสาล ี
บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั 64.13 64.13 ไทย ธรุกจิรบัฝากและขนถ่ายสนิคา้ 
บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั 85.90 85.90 ไทย ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระสอบพลาสติก เส้นใยพลาสติก และ

ผลติภณัฑจ์ากเมดดพลาสตกิ และ ใหบ้รกิารท่าเทยีบเรอื บรกิารขน
ถ่ายสนิคา้ส าหรบัเรอืบรรทกุสนิคา้ 
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3.2 บรษิทัน างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัมอี านาจในการ
ควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีบ่รษิทัสิน้สดุการควบคุมบรษิทัย่อยนัน้ 

3.3 งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชทีีส่ าคญัเช่นเดยีวกนักบัของบรษิทั 
3.4 รอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัย่อยสิน้สุดวนัเดยีวกนักบับรษิทั 
3.5 ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหว่างกลุ่มบรษิทั เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และทุนเรอืนหุน้ของบรษิทัย่อยไดถู้ก

ตดับญัชอีอกจากงบการเงนิรวมแลว้ 
 

4. สรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
4.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพ

คล่องสงู ซึง่ถงึก าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบกิใช ้
4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสยั จะสูญ

ประเมนิโดยการวเิคราะหป์ระวตักิารช าระหนี้ และคาดการณ์เกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ในอนาคตจากลูกหนี้แต่ละ
รายทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัช าระ และลกูหนี้จะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชเีมื่อทราบว่าเปดนหนี้สญู 

4.3 สนิค้าคงเหลอื แสดงมูลค่าในราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า และปรบัด้วยค่าเผื่อ
สนิคา้เคลื่อนไหวชา้หรอืลา้สมยั ซึง่ประมาณการจากสนิคา้แต่ละชนิดทีค่าดว่าจะเสื่อมสภาพ (ถ้าม)ี วตัถุดบิ 
สนิคา้ระหว่างผลติ สนิคา้ส าเรดจรปู วสัดุสิน้เปลอืง และวสัดุโรงงานค านวณราคาทุนตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน 

ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซ่ือ้ ต้นทุนในการดดัแปลงหรอืตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสถานที่
และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสนิคา้ส าเรดจรูปและสนิคา้ระหว่างผลติทีผ่ลติเอง ตน้ทุนสนิคา้รวมการปันสว่น
ของค่าโสหุย้การผลติอย่างเหมาะสมโดยค านึงถงึระดบัก าลงัการผลติตามปกติ 

มูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัเปดนการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่
จ าเปดนในการขาย 

4.4 ต้นทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ แสดงในราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่าตามวธิี
เฉพาะเจาะจง ประกอบดว้ย มลูค่าทีด่นิ ค่าถมทีด่นิ ค่าก่อสรา้ง ค่าพฒันาระบบสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่าย
โดยตรงเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้และพรอ้มทีจ่ะขาย 

4.5 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย จะถูกจดัประเภทเปดนสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายเมื่อมูลค่าตามบญัชทีี่
จะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน้ต้องมีความเปดนไปไดส้งูมาก สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนนัน้
จะวดัมลูค่าดว้ยจ านวนทีต่ ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชกีบัมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย  

4.6 เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 
4.6.1 เงนิลงทุนในบรษิัทย่อย ในงบการเงนิเฉพาะกจิการบนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุนสุทธดิ้วยค่าเผื่อการ

ด้อยค่าและจะบนัทึกรบัรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงนิลงทุนในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อจ าหน่ายเงนิลงทุน
หรอืเงนิลงทุนเกดิการดอ้ยค่า 

4.6.2 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม แสดงในงบการเงนิรวมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 
4.6.3 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดทีจ่ดัประเภทเปดนหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย แสดง

รวมอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน โดยเงนิลงทุนนี้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมซึง่ค านวณจากราคาเสนอ
ซื้อครัง้สุดท้าย ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรบัรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในก าไรขาดทุน
เบดดเสรดจและจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนหรอืเงนิลงทุนเกดิการดอ้ยค่า 
โดยตน้ทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

4.6.4 เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนดแยกประเภทเปดนเงนิลงทนุระยะสัน้หรอืระยะยาวตามอายคุงเหลอื 
แสดงมูลค่าตามวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายและหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้ม)ี กลุ่มบรษิทัตดับญัชสีว่นเกนิ/
สว่นต ่ากว่ามลูค่าตราสารหนี้ตามวธิเีสน้ตรง ซึง่จ านวนทีต่ดัจ าหน่ายจะรบัรูร้ายการในก าไรหรอืขาดทุน 

4.6.5 เงนิลงทุนทัว่ไปเปดนเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมลูค่าด้วยราคา
ทุนสุทธดิ้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้าม)ี และจะบนัทกึรบัรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงนิลงทุนทัว่ไปใน
ก าไรหรอืขาดทุนเมื่อจ าหน่ายเงนิลงทุนหรอืเงนิลงทุนเกดิการดอ้ยค่า 
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4.7 อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ได้แก่อสงัหารมิทรพัย์ที่ถอืครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรอืมูล
ค่าที่เพิม่ขึน้หรอืทัง้สอง ทัง้นี้ไม่ไดม้ไีวเ้พื่อขายตามปกติธุรกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร
หรอืใช้ในการบรหิารงาน กลุ่มบรษิัทบนัทึกมูลค่าเริม่แรกของอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อการลงทุนในราคาทุน 
หลงัจากนัน้กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า
เผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

ค่าเสื่อมราคาของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนหกัด้วยมูลค่าคงเหลือของ
สนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี้ 

- อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 10-30, 50 ปี 
- สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 30 ปี 
- ถนน 5-30 ปี 
- ท่าเรอื และลานวางตู ้ 10, 20 ปี 
 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานและไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการ
ลงทุนประเภททีด่นิ และงานระหว่างก่อสรา้ง 

กลุ่มบรษิทัรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัสทุธจิากการจ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
ในก าไรหรอืขาดทุนในงวดทีต่ดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัช ี

การโอนเปลีย่นประเภทจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนไปเปดนทีด่นิและอาคารทีม่ไีวใ้ช้งาน ใชมู้ลค่า
ตามบญัช ีณ วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการใชง้านและจะวดัมลูค่าตามนโยบายบญัชขีองทีด่นิและอาคาร 

4.8 ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หกัด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรพัย์ (ถ้ามี) ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมซึ่งก าหนดจากราคาตลาด ณ วนัที่มกีารตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหกั ค่า
เสือ่มราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

ราคาทุนรวมถงึตน้ทุนทางตรง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ตน้ทุนของการก่อสรา้งทีก่จิการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
สนิทรพัย์นัน้ให้อยู่ในสภาพที่พรอ้มจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การ
บรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

ส่วนประกอบของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนั
ตอ้งบนัทกึแต่ละสว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผู้ประเมนิราคาอสิระ ซึง่มนีโยบายทีจ่ะใหผู้้ประเมนิราคาอสิระประเมนิ
ราคาสนิทรพัยด์งักล่าวเปดนครัง้คราว เพื่อมใิหร้าคาตามบญัช ีณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระส าคญั มูลค่าของสนิทรพัย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึน้สุทธจิากหนี้สนิภาษีเงนิได้รอตัดบญัชจีะ
บนัทกึไปยงัก าไรขาดทุนเบดดเสรดจอื่นภายใต้ “สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ” (ในองคป์ระกอบอื่นของส่วน
ของผูถ้อืหุน้) เวน้แต่สนิทรพัยช์ิน้เดยีวกนันัน้จะเคยมกีารตีมลูค่าลดลงและบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนมาก่อน 
กรณีดงักล่าวจะบนัทกึมูลค่าทีต่เีพิม่ขึน้ในครัง้หลงัไปยงัก าไรขาดทุนเบดดเสรดจอื่นเฉพาะจ านวนทีเ่กนิกว่า
ส่วนทีต่มีูลค่าลดลงซึง่เคยบนัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน กรณีทีมู่ลค่าของสนิทรพัย์ลดลงจากการตรีาคาใหม่
จะบนัทกึมูลค่าที่ลดลงในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจ านวนทีล่ดลงมากกว่าผลต่างจากการตี
ราคาสนิทรพัยช์ิน้เดยีวกนันัน้ทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก าไรขาดทุนเบดดเสรดจอื่น 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั ตน้ทุนในการเปลีย่นแทนสว่นประกอบจะรบัรูเ้ปดนสว่นหนึ่งของมูลค่าตาม
บญัชขีองรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ถา้มคีวามเปดนไปไดค้่อนขา้งแน่ทีก่ลุ่มบรษิทัจะไดร้บัประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื ชิน้ส่วนทีถู่ก
เปลีย่นแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัช ีต้นทุนทีเ่กดิขึน้ในการซ่อมบ ารุงทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
ทีเ่กดิขึน้เปดนประจ าจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัยโ์ดยวธิี
เสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสว่นประกอบของสนิทรพัยแ์ต่ละรายการ ประมาณ
การอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยแ์สดงไดด้งันี้ 

 

- อาคาร สว่นปรบัปรุงอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 10-30 ปี 
- สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 30 ปี 
- ถนน 5, 10 และ 30 ปี 
- ท่าเรอื และลานวางตู ้ 10-20 ปี 
- เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 3-30 ปี 
- ยานพาหนะ , เรอืขนสนิคา้ 5-20 ปี 
 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานและไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัทีด่นิงาน
ระหว่างก่อสรา้ง และเครื่องจกัรระหว่างตดิตัง้ 

ดอกเบี้ยจ่ายทีเ่กดิจากเงนิทีกู่ย้มืมาโดยเฉพาะเพื่อใชใ้นโครงการระหว่างก่อสรา้งและระหว่างตดิตัง้ 
ไดน้ าไปรวมเปดนราคาทุนของงานระหว่างก่อสรา้งดงักล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านตามวตัถุประสงค ์

กลุ่มบรษิัทตดัรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัช ีเมื่อจ าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่า     
จะไม่ได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจ าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก าไรหรอื
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทุนเมื่อกลุ่มบรษิทัตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้
ออกจากบญัช ี

การโอนจากอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ไีวใ้ชง้านไปเปดนอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนใชมู้ลค่าตามบญัช ีณ 
วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการใชง้าน 

4.9 สินทรพัย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)  ของ
สนิทรพัยน์ัน้ ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยน าราคาทุนของสนิทรพัยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลอื ค่าตดัจ าหน่ายรบัรูใ้น
ก าไรหรอืขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์ในอนาคตจาก
สนิทรพัยน์ัน้ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน โดยเริม่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนเมื่อสนิทรพัยน์ัน้พรอ้มทีจ่ะใหป้ระโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์แสดงไดด้งันี้ 

 

- โปรแกรมบญัช ี 10 ปี 
 

4.10 สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปดนเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบัผู้เช่าถือเปดนสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเปดนรายจ่ายฝ่ายทุนตามมลูค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
โดยจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายจะแยกเปดนส่วนที่เปดนค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และส่วนที่จะหกัจากหนี้ตามสญัญา 
เพื่อท าให้อตัราดอกเบี้ยแต่ละงวดเปดนอตัราคงที่ส าหรบัยอดคงเหลอืของหนี้สนิ ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะ
บนัทกึโดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ากลบัคนืตามสญัญาเช่าการเงนิ ก าไรจากการขายจะ
ถูกทยอยรบัรูต้ามระยะเวลาของสญัญาเช่า สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยน์ัน้ 

สญัญาเช่าสนิทรพัยโ์ดยที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปดนเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผู้ให้
เช่าจะจดัเปดนสญัญาเช่าด าเนินงาน เงนิทัง้หมดทีต่อ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานจะบนัทกึในก าไรหรอื
ขาดทุน โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 

ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ปรบัที่ต้องจ่าย
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทกึเปดนค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีก่ารยกเลกินัน้เกดิขึน้ 
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4.11 การด้อยค่าของสนิทรพัย์ ยอดสนิทรพัย์คงเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษัท ได้รบัการทบทวน ณ สิน้
รอบระยะเวลารายงานว่า มขีอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรอืไม่ในกรณีทีม่ขีอ้บ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูค่าสนิทรพัย์
ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื การรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่า จะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืมูลค่าตาม
บญัชขีองหน่วยทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึใน
ก าไรหรอืขาดทุน 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึราคาขายสุทธขิองสนิทรพัย ์หรอืมูลค่าจากการใช้
ของสนิทรพัย ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมูลค่าจากการใชข้องสนิทรพัย์ประมาณการกระแส
เงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเปดนมลูค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษีเงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้น
มลูค่าทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปัจจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ส าหรบัสนิทรพัยท์ี่
ไม่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืใหส้อดคลอ้ง
กบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้มคีวามเกีย่วขอ้งดว้ย 

กลุ่มบรษิทัจะกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าเพยีงเพื่อใหมู้ลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่
เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชภีายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุน
จากการดอ้ยค่ามาก่อน 

4.12 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นแสดงมลูค่าราคาทุน 
4.13 หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ บนัทกึเริม่แรกในมูลค่ายุตธิรรมหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการเกดิหนี้สนิ ภายหลงัจาก

การบนัทกึหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จะบนัทกึต่อมาโดยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริม่แรก
และยอดหนี้เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุการกูย้มืโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

4.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

กลุ่มบรษิทั รบัรู ้เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเปดนค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงนิ) 

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงนิทีก่ลุ่มบรษิัทจ่ายสมทบใหเ้ปดนรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจาก
สนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั เงนิทีก่ลุ่มบรษิทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเปดนค่าใชจ้่ายในก าไรหรอื
ขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

กลุ่มบรษิัทมภีาระส าหรบัเงนิชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ
ผลประโยชน์จากการท างานเปดนระยะเวลานานตามจ านวนปีที่ก าหนด ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยและ
ผลประโยชน์ดงักล่าวเปดนโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน 

กลุ่มบริษัทค านวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย ที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ได้รบัอนุญาต วธิคีดิลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสทิธิในการได้รบัผลประโยชน์
เพิม่ขึน้ และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพื่อรวมเปดนภาระผูกพนังวดสุดทา้ย ต้นทุนบรกิารในอดตีรบัรู้
ตามวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลีย่จนกว่าผลประโยชน์ทีป่รบัเปลีย่นนัน้จะตกเปดนสทิธขิาดของพนกังาน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial gains and losses) 
รบัรูเ้ปดนรายการในก าไรขาดทุนเบดดเสรดจอื่น ในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้ 

ต้นทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้ ัง้จ านวนในก าไรหรอืขาดทุนทนัททีี่มกีารแก้ไขโครงการหรอืลดขนาด
โครงการ 
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4.15 ประมาณการหนี้สนิ จะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกดต่อเมื่อกลุ่มบรษิัทมภีาระหนี้สนิเกดิขึน้จากขอ้พพิาท
ทางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปดนผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเปดนไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าว โดยภาระหนี้สนิดงักล่าวสามารถ
ประมาณจ านวนเงนิได้อย่างน่าเชื่อถอื ถ้าผลกระทบดงักล่าวเปดนนัยส าคญั ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะ
จ่ายในอนาคตจะคดิลดเปดนมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคดิลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงนิได้ เพื่อให้
สะทอ้นมลูค่าทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอหนี้สนิ 

4.16 การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยภายใต้การควบคุมเดยีวกนั เปดนผลต่างระหว่างเงนิลงทุน
ตามสดัส่วนของบรษิัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงกบัมูลค่าตามบญัชีของบรษิัทย่อย ซึ่งเกดิจากการเปลี่ยนแปลง
สดัส่วนการลงทุนในบรษิทัย่อย โดยผลต่างดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงนิภายใต้สว่นของผูถ้อืหุน้และ
ตดัจ าหน่ายเมื่อมกีารขายเงนิลงทุน 

4.17 สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย หมายถงึ มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธขิอง
บรษิทัย่อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ปดนของกลุ่มบรษิทั ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ ไม่มอี านาจควบคุม
ของบรษิัทย่อยแยกแสดงรายการในส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและรายการก าไร(ขาดทุน)
สทุธขิองส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อยแยกแสดงในงบก าไรขาดทุนรวมและงบ
ก าไรขาดทุนเบดดเสรดจรวม 

4.18 รายไดท้ีร่บัรูไ้ม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ แสดงสทุธจิากสว่นลดการคา้ โดยมนีโยบายดงันี้ 
4.18.1 รายไดจ้ากการขายสนิค้ารบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนที่เปดน

สาระส าคญัของความเปดนเจา้ของสนิคา้ทีม่นีัยส าคญัไปใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ และจะไม่รบัรูร้ายไดห้ากฝ่าย
บรหิารยงัมีการควบคุมหรอืบรหิารสนิค้าที่ขายไปแล้วนัน้หรอืมีความไม่แน่นอนที่มนีัยส าคญัในการ
ได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสนิค้านัน้หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายได้และ
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอืหรอืมคีวามเปดนไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะตอ้งรบัคนืสนิคา้ 

4.18.2 รายไดจ้ากการขนถ่ายสนิคา้ รายไดค้่าฝากสนิคา้และบรกิารอื่นๆ รบัรูเ้มื่อมกีารใหบ้รกิารแลว้เสรดจ 
4.18.3 รายไดค้่าเช่าและบรกิารรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราทีร่ะบุในสญัญาตามวธิเีสน้ตรงในแต่ละ

สญัญาบรกิาร 
4.18.4 รายไดจ้ากการขายบา้นพรอ้มทีด่นิ รบัรูเ้ปดนรายได ้เมื่องานก่อสรา้งเสรดจตามสญัญา และมกีารโอน

กรรมสทิธิแ์ก่ผูซ้ือ้เรยีบรอ้ยแลว้ 
4.18.5 เงนิปันผลรบัรูร้ายไดเ้มื่อมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
4.18.6 รายไดด้อกเบีย้รบัรบัรูร้ายไดต้ามงวดระยะเวลา 
4.18.7 รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.19 การรบัรูค้่าใชจ้่ายมดีงันี้ 
4.19.1 ต้นทุนขายบา้นพร้อมที่ดนิ ค านวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ (โดยค านึงถงึต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ) ใหก้บับา้นพรอ้มที่ดนิที่ขายไดต้ามเกณฑ์พืน้ทีท่ีข่ายแลว้
จงึรบัรูเ้ปดนตน้ทุนขายในก าไรหรอืขาดทุน 

4.19.2 รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่า 
4.19.3 ต้นทุนทางการเงนิ ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดยีวกนับนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนใน

งวดทีค่่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึน้ ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารบนัทกึเปดนส่วนหนึ่งของต้นทุนสนิทรพัยอ์นั
เปดนผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัยด์งักล่าวเพื่อใหอ้ยู่
ในสภาพพรอ้มใชห้รอืเพื่อขาย  

4.19.4 ค่าใชจ้่ายอื่นบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
4.20 ภาษีเงนิได้ ประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้รบัรู้ในก าไรหรอื

ขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงนิได้รอตัดบญัชีที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่รบัรู้ในก าไรขาดทุนเบดดเส รดจอื่นหรอืรบัรู้
โดยตรงในส่วนของผูถ้อืหุน้ซึง่จะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ ดดเสรดจอื่นหรอืรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
เช่นเดยีวกนั 
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ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 
กลุ่มบรษิทับนัทกึภาษีเงนิไดปั้จจุบนัตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกดบภาษีของรฐัโดย

ค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

กลุ่มบรษิัทบนัทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่เกีย่วขอ้งนัน้ โดย
ใช้อตัราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่
รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั
ประโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 

กลุ่มบรษิัทรบัรูห้นี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต่้องเสยีภาษีทุกรายการ 
แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทาง
ภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าทีม่คีวามเปดนไปไดค้่อนขา้งแน่ทีก่ลุ่มจะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเปดนไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะไม่มี
ก าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

ในงบการเงนิรวม สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแยก
พจิารณาของแต่ละบรษิทัในกลุ่มบรษิทั และบรษิทัจะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองบรษิทัหนึ่ง
ในกลุ่มบรษิทัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชขีองอกีบรษิทัหนึ่งในกลุ่มบรษิทัไดก้ดต่อเมื่อบรษิัท
ทัง้สองมสีทิธติามกฏหมายทีจ่ะจ่ายช าระหรอืรบัคนืภาษีดว้ยจ านวนสทุธจิ านวนเดยีวได ้และบรษิทัทัง้สองตัง้ใจที่
จะจ่ายช าระหรอืรบัคนืภาษเีงนิไดด้ว้ยจ านวนสทุธจิ านวนเดยีว และบรษิทัทัง้สองตัง้ใจจะรบัช าระสนิทรพัยห์รอื
ช าระหนี้สนิในเวลาเดยีวกนั 

4.21 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรบัปีทีเ่ปดนของผูถ้อืหุน้สามญั (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบดดเสรดจ
อื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีอ่อกและเรยีกช าระในระหว่างปี 

4.22 รายการที่มมีูลค่าเปดนเงนิตราต่างประเทศ บนัทกึโดยแปลงค่าเปดนเงนิบาทตามอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เปดนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้ปี แปลงค่าเปดนเงนิ
บาทตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ผลก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวแสดงรวมไวเ้ปดนรายได้
หรอืค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัปี 

4.23 บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักลุ่มบรษิทั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมกลุ่มบรษิทั หรอืถูก
ควบคุมโดยกลุ่มบรษิัทไม่ว่าจะเปดนโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักลุ่ม
บรษิัท นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคล  ซึ่งถือหุ้นที่มสีทิธิ
ออกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และมีอทิธิพลอย่างเปดนสาระส าคญักบักลุ่มบริษัทผู้บรหิารที่ส าคญั 
กรรมการหรอืพนักงานของกลุ่มบรษิทัทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท 
ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว ซึง่มอี านาจชกัจูงหรอือาจชกัจูงใหป้ฏบิตัติามบุคคล
ดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอย่างเปดนสาระส าคญัไม่ว่าโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม 

4.24 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกจิของกลุ่มบรษิทั โดยส่วนงานธุรกจิเปดนสว่นธุรกจิ
ที่จดัหาผลติภัณฑ์หรอืให้บรกิารที่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสีย่งและผลตอบแทน
ของผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีใ่หข้องสว่นธุรกจิอื่น 
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4.25 เครื่องมอืทางการเงนิ สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีป่รากฏในงบการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจา้หนี้อื่น เงนิลงทุน เงนิให้กู้ยมืและเงนิกู้ยมื 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั และเกณฑก์ารวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวได้
เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชขีองรายการทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

4.26 สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเปดนการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นโดยก าหนดอตัราแลกเปลีย่นในอนาคตที่สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ปดนเงนิตราต่างประเทศจะไดร้บั
หรือต้องจ่ายช าระ ก าไรหรือขาดทุนจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมกีารปิดสถานะของสญัญาหรอืเมื่อสญัญาสิน้สดุลงตามอายุ 

4.27 การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาที่คาดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเปดนราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพื่อ

โอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่นโดยรายการดงักล่าวเปดนรายการที่เกดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมใน
ตลาด) ณ วนัทีว่ดัมูลค่า กลุ่มบรษิทัใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของ
สนิทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนด ให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีทีไ่ม่มตีลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่
สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มสีภาพคล่องได้ กลุ่มบรษิทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบ
การเงนิแบ่งออกเปดนสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 

 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเปดนขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 
 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะประเมนิความจ าเปดนในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ถืออยู่ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ า 

 
5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บรษิัทมรีายการบญัชทีี่เกดิขึน้กบักจิการและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัโดยมผีู้ถือหุ้นกลุ่มเดยีวกนัหรอืมี
กรรมการร่วมกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเปดนไปตามเงื่อนไขทางการคา้ และเกณฑต์ามทีต่กลงร่วมกนัระหว่างบรษิัท
และบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่เปดนไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
5.1 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิระหว่างกนั 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
- ลูกหน้ีการคา้        

บริษทัยอ่ย -  -  237,055  9,972 
บริษทัร่วม -  2,047,766  -  855,640 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,953,084  22,514,716  8,016,181  5,152,184 

รวม 20,953,084  24,562,482  8,253,236  6,017,796 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
- ลูกหน้ีอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  34,434  215,736 

บริษทัร่วม 103,773  300,221  25,145  55,777 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46,054  7,586  46,054  2,122 

รวม 149,827  307,807  105,633  273,635 

        

- ดอกเบ้ียคา้งรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  259,633  - 

บริษทัร่วม 39,748  -  -  - 

รวม 39,748  -  259,633  - 

       

- เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

(ในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินอาย ุ3 เดือน)        

บริษทัยอ่ย        

ยอดตน้ปี -  -  -  - 

ให้กูย้มืเพ่ิมระหวา่งปี -  -  72,000,000  - 

รับช าระหวา่งปี -  -  (50,000,000)  - 

ยอดปลายปี -  -  22,000,000  - 

       

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (รายไดค้่าเช่าคา้งรับ)       

บริษทัยอ่ย -  -  22,253,168  18,615,158 

        

- ซ้ือสินทรัพย ์        

บริษทัยอ่ย -  -  13,424,900  - 

        

- ขายสินทรัพย ์        

บริษทัยอ่ย -  -  12,097,000  - 

        

- เจา้หน้ีการคา้        

บริษทัยอ่ย -  -  1,041,090  256,800 

        

- เจา้หน้ีอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  1,561,992  10,000,000 

บริษทัร่วม 8,389,576  7,258,257  -  - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 385,200  -  385,200  - 

รวม 8,774,776  7,258,257  1,947,192  10,000,000 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
- ส่วนลดคา้งจ่าย 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,442,117  6,985,090  3,442,117  6,985,090 
        
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  588,500  - 
        
- ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  510,678  506,973 
        

- เงินมดัจ ารับ        
บริษทัยอ่ย -  -  15,599,750  9,183,350 
บริษทัร่วม 400,000  9,400,000  400,000  400,000 

รวม 400,000  9,400,000  15,999,750  9,583,350 

       
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้)       

บริษทัร่วม -  1,520,833  -  - 
        

- เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินและสญัญาเงินกูอ้าย ุ3-10 ปี)       
บริษทัยอ่ย        

ยอดตน้ปี -  -  224,000,000  162,000,000 
กูย้มืเพ่ิมระหวา่งปี -  -  66,000,000  92,000,000 
จ่ายช าระระหวา่งปี -  -  (115,000,000)  (30,000,000) 

รวม -  -  175,000,000  224,000,000 
หกั  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -  (10,000,000)  (10,000,000) 
ยอดปลายปี -  -  165,000,000  214,000,000 

 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหว่างกนั 
- รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
- รายไดค่้าเช่าโกดงั        

บริษทัยอ่ย -  -  56,912,622  28,288,023 
        

- รายไดค่้าเช่าท่ีดินและเช่าถงัโมลาส        
บริษทัยอ่ย -  -  53,082,371  45,474,871 
บริษทัร่วม 400,000  3,800,000  400,000  800,000 

รวม 400,000  3,800,000  53,482,371  46,274,871 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
- รายไดค่้าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  989,609  1,538,378 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 111,598,572  68,411,860  107,031,366  65,235,304 

รวม 111,598,572  68,411,860  108,020,975  66,773,682 
        

- รายไดค่้าเกบ็รักษาสินคา้        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,496,808  14,104,037  -  - 

 
 

 
 

 
 

 
 

- รายไดจ้ากงานท่าเทียบเรือ        
บริษทัร่วม 23,430,333  70,479,167  -  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61,645,627  2,700,300  -  2,700,300 

รวม 85,075,960  73,179,467  -  2,700,300 
        

- รายไดค่้าขายถุงกระสอบ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,092,207  14,451,699  -  - 

        

- รายไดอ้ื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  1,227,273  1,108,416 
บริษทัร่วม 1,443,515  2,026,695  72,586  226,174 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 989,537  241,303  989,538  227,749 

รวม 2,433,052  2,267,998  2,289,397  1,562,339 
        

- รายไดเ้งินปันผล        
บริษทัยอ่ย -  -  41,176,326  59,289,930 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  577  -  577 

รวม -  577  41,176,326  59,290,507 
        

- ดอกเบ้ียรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  569,858  - 
บริษทัร่วม 396,727  501,903  -  - 

รวม 396,727  501,903  569,858  - 
        

- ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์        
บริษทัยอ่ย -  -  650,547  - 

        

- ค่าขนถ่ายและใหบ้ริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  9,771,728  5,558,624 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 360,000  -  360,000  - 

รวม 360,000  -  10,131,728  5,558,624 
        

-ค่าจา้งบริหารงานท่าเทียบเรือ        
บริษทัร่วม 46,182,160  -  -  - 

        

- ส่วนลดจ่าย        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,373,614  4,842,751  4,373,614  4,842,751 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
- ค่าใชจ่้ายอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  762,356  914,400 
        

- ดอกเบ้ียจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  4,391,016  3,462,366 
        

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 82,319,231  88,305,165  38,330,704  38,358,596 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,336,416  788,157  682,401  378,912 

รวม 83,655,647  89,093,322  39,013,105  38,737,508 
 

5.3 นโยบายการก าหนดราคา 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัแต่ละรายการอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการคิดราคา 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกทัว่ไป 
รายไดค่้าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ,  
   รายไดค่้าเกบ็รักษาสินคา้, รายไดอ้ื่น 

ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกทัว่ไป 

รายไดค่้าเช่า ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดกิ้จการท่าเทียบเรือ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั, ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกทัว่ไป 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 3.10 ต่อปี 
การซ้ือ-ขายสินทรัพยร์ะหวา่งกนั ตามราคาประเมินจากบุคคลภายนอกและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าจา้งบริหารงานท่าเทียบเรือ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอื่น ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกทัว่ไป 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละของเงินฝากประจ าบวก 0.75 ต่อปีและอตัราร้อยละ 3.80 ต่อปี 

การค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระหวา่งกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
 

5.4 ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

รายช่ือบริษทั 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีจดัตั้งข้ึนท่ีประเทศไทย  
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ปู่เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
บริษทั น ้ าตาลราชบุรี จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
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รายช่ือบริษทั 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั น ้ าตาลท่ามะกา จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั น ้ าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล 
   ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เคเอสแอล.อะโกร แอนด ์เทรดดิ้ง จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั โงวฮก จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 
บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 

  

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีจดัตั้งข้ึนท่ีประเทศสิงคโ์ปร์  
บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พทีีอี จ  ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วม 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงินสด 697,817  158,530  50,000  50,000 
เงินฝากกระแสรายวนั 43,852,068  41,097,659  (1,031,749)  487,430 
เงินฝากออมทรัพย ์ 68,748,486  90,011,301  19,981,509  16,570,585 
เช็คในมือ 1,609,127  607,480  47,530  - 

รวม 114,907,498  131,874,970  19,047,290  17,108,015 
 

7. ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,953,084  24,562,482  8,253,236  6,017,796 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 247,919,597  198,357,074  8,115,080  1,041,827 

รวมลูกหน้ีการคา้ 268,872,681  222,919,556  16,368,316  7,059,623 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (14,752,685)  (15,827,332)  -  - 

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 254,119,996  207,092,224  16,368,316  7,059,623 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 149,827  307,807  105,633  273,635 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 2,142,909  474,262  773,308  462,876 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,032,138  9,442,841  298,504  912,178 
รายไดค้า้งรับกิจการอ่ืน 12,296  21,213  3,581  5,066 
รายไดค้า้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,748  -  259,633  - 
เงินมดัจ าจ่าย 29,520  -  -  - 
เงินทดรองจ่าย 418,596  374,052  371,070  129,259 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 7,825,034  10,620,175  1,811,729  1,783,014 
   รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 261,945,030  217,712,399  18,180,045  8,842,637 
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การวเิคราะหอ์ายุของลกูหนี้การคา้ มดีงันี้ 
7.1 ลกูหนี้การคา้-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 17,156,188  16,258,998  8,156,591  2,040,954 
เกินก าหนดช าระ        
ไม่เกิน 3 เดือน 3,741,327  8,303,484  96,645  3,976,842 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 14,628  -  -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 9 เดือน 40,941  -  -  - 

รวม 20,953,084  24,562,482  8,253,236  6,017,796 
 

โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลาตัง้แต่ 0 วนั ถงึ 90 วนั 
 

7.2 ลกูหนี้การคา้-กจิการอื่น 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 160,460,616  119,546,962  7,120,186  730,498 
เกินก าหนดช าระ        
ไม่เกิน 3 เดือน 72,380,985  62,031,263  702,899  311,299 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 293,281  734,597  291,965  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 9 เดือน -  156,115  -  - 
มากกวา่ 9 เดือนถึง 12 เดือน 1,644,002  -  -  - 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 13,140,713  15,888,137  30  30 

รวม 247,919,597  198,357,074  8,115,080  1,041,827 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (14,752,685)  (15,827,332)  -  - 

สุทธิ 233,166,912  182,529,742  8,115,080  1,041,827 
 

โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลาตัง้แต่ 0 วนั ถงึ 60 วนั 
 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงันี้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม (15,827,332)  (17,657,045) 
โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญระหวา่งปี 1,074,647  1,829,713 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม (14,752,685)  (15,827,332) 
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8. สนิคา้คงเหลอื 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

วตัถุดิบ 556,876,690  511,164,741  -  - 
งานระหวา่งท า 58,389,491  17,226,568  -  - 
สินคา้ส าเร็จรูป 30,297,506  9,823,829  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง 3,476,241  1,420,506  -  - 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 5,506,425  4,757,093  531,562  293,426 
สินคา้ระหวา่งทาง 218,294,109  271,470,498  -  - 

รวม 872,840,462  815,863,235  531,562  293,426 
หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (660,853)  (582,953)  -  - 

สุทธิ 872,179,609  815,280,282  531,562  293,426 
 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงันี้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม (582,953)  (2,403,084) 
โอนกลบั(ตั้งเพ่ิม)ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งปี (77,900)  1,820,131 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม (660,853)  (582,953) 

 

ต้นทุนของสนิคา้ทีบ่นัทกึเปดนค่าใชจ้่ายและได้รวมในบญัชตี้นทุนขายส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
ตน้ทุนขาย 1,257,540,355  1,060,039,075 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบัรายการ) 77,900  (1,820,131) 

สุทธิ 1,257,618,255  1,058,218,944 
 

9. ตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
(หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวมและ 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2561  2560 
ท่ีดิน     34,712,426  45,804,558 
ค่าสาธารณูปโภค     11,442,402  13,224,334 
ค่าถมดิน     1,046,998  1,354,898 

งานระหวา่งก่อสร้าง     41,387,912  42,924,073 

รวม     88,589,738  103,307,863 
หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์     (4,245,990)  (5,540,352) 
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย-์สุทธิ     84,343,748  97,767,511 
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมลูค่าตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 มดีงันี้ 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม (5,540,352)  (5,540,352) 
โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งปี 1,294,362  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม (4,245,990)  (5,540,352) 

 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัยบ์นัทกึเปดนค่าใชจ้่ายและไดร้วมในบญัชตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 23.03 ล้านบาท และ 72.53 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

 

10. เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
- หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด -  -  2,068,209  2,292,589 
ซ้ือระหวา่งปี -  -  -  - 
ขายระหวา่งปี -  -  (2,068,209)  (2,292,589) 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -  -  -  - 
- ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด-พนัธบตัรรัฐบาล 845,795    853,096   

บวก การลงทุนเพ่ิมในระหวา่งปี -    -   
หกั ไถ่ถอนพนัธบตัร -    -   
ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจ าหน่าย (7,301)    (7,301)   

รวมตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 838,494    845,795   
   รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 838,494    845,795   
        

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
- หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด -  -  2,068,209  2,292,589 
ซ้ือระหวา่งปี -  -  -  - 
ขายระหวา่งปี -  -  (2,068,209)  (2,292,589) 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -  -  -  - 
- ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด-พนัธบตัรรัฐบาล 370,014    373,207   

บวก การลงทุนเพ่ิมในระหวา่งปี -    -   
หกั ไถ่ถอนพนัธบตัร -    -   
ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจ าหน่าย (3,192)    (3,193)   

รวมตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 366,822    370,014   
   รวมเงินลงทุนระยะอ่ืน 366,822    370,014   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนดทัง้จ านวนน าไปค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
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11. เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ทุน 
ช าระแลว้ 

สดัส่วนร้อยละ 
การลงทุน 

เงินลงทุน 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุน 
วิธีราคาทุน 

 2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560 
บริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั 30,000,000 30,000,000 20.00 20.00 -  -  6,000,000  6,000,000 

รวม     -  -  6,000,000  6,000,000 

 
ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัร่วม 

ขอ้มลูทางการเงนิตามทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล จ ากดั โดยสรุป มดีงันี้ 
                            (หน่วย : บาท) 

 2561  2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 14,533,766  13,956,703 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 22,043,711  18,993,302 

รวมสินทรัพย ์ 36,577,477  32,950,005 
หน้ีสินหมุนเวยีน (22,796,435)  (23,318,904) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (29,467,193)  (29,182,777) 

รวมหน้ีสิน (52,263,628)  (52,501,681) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ (15,686,151)  (19,551,676) 

 
(หน่วย : บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
รายได ้ 73,341,346  75,832,507 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 3,865,525  (15,713,029) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี 3,865,525  (15,713,029) 

เงินปันผลรับระหวา่งปี -  - 
 

การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงนิขา้งต้นกบัมูลค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสยีของบรษิัท ปู่ เจ้า คอน
เทนเนอร ์เทอรม์นิอล จ ากดั ทีร่บัรูใ้นงบการเงนิรวม มดีงันี้ 
 (หน่วย : บาท) 
 2561  2560 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม (15,686,151)  (19,551,676) 
สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั (ร้อยละ) 20  20 
 (3,137,230)  (3,910,335) 
รายการปรับปรุงอ่ืน 3,137,230  3,910,335 
มูลค่าตามบญัชีของกลุ่มบริษทั ในบริษทัร่วม -  - 
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12. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  เงินปันผล 
 

ช่ือบริษทั 
 

ทุนช าระแลว้ 
สัดส่วนร้อยละ 
การลงทุน 

เงินลงทุน 
วธีิราคาทุน 

 ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  2561  2560 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั 50,000,000 50,000,000 79.78 79.78 40,611,143  40,611,143  -  - 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั 300,000,000 500,000,000 97.48 97.16 295,167,712  488,543,862  -  - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 398,664,061 344,706,426 68.86 68.80 391,072,884  316,374,644  41,176,326  59,289,930 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ  ากดั 12,500,000 12,500,000 64.13 64.13 10,073,145  10,073,145  -  - 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั 400,000,000 400,000,000 85.90 85.90 343,589,000  343,589,000  -  - 

รวม     1,080,513,884  1,199,191,794  41,176,326  59,289,930 

 

ในระหว่างปี 2561 บรษิัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัของบรษิัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั จ านวน 
99.06 ลา้นบาท ท าใหส้ดัสว่นการลงทุนเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 97.16 เปดนรอ้ยละ 97.48  

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัท ที  เอส อุตสาหกรรมน ้ ามัน จ ากัด           
มมีตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัย่อย จากเดมิ 600.00 ลา้นบาทเปดน 300.00 ลา้นบาท 
โดยวธิกีารลดมูลค่าหุน้ทีต่ราไวข้องหุน้จากเดมิมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เปดนมูลค่าหุน้ละ 50.00 บาท เพื่อชดเชย
ผลขาดทุนสะสมจ านวน 71.87 ลา้นบาทและคนืเงนิทุนส่วนที่เหลอืจ านวน 228.13 ลา้นบาท  และเกดิขาดทุนจาก
การลดทุนในบรษิทัย่อยดงักล่าวจ านวน 70.06 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2561 บรษิ ัทได้ใช ้สทิธซิื ้อหุ ้น TMILL-W1 ของบรษิ ัท ท ีเอส ฟลาวมลิล ์ จ ากัด 
(มหาชน) มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาการใชส้ทิธ ิ2.00 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัลงทุนเพิม่จ านวน 74.70 
ลา้นบาท ท าใหส้ดัสว่นการลงทุนเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 68.80 เปดนรอ้ยละ 68.86 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน 274.51 ล้านหุ้น และ 237.16 ล้านหุ้น ตามล าดบั และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มใีบส าคญั
แสดงสทิธซิื้อหุ้น TMILL-W1 จ านวน 37.35 ล้านหน่วย ซึ่งเปดนหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 รวมเปดนจ านวน 730.19 ล้านบาท         
และ 1,278.39 ลา้นบาท ตามล าดบั 

บรษิัทไดน้ าเงนิลงทุนในบรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล์ จ ากดั (มหาชน) ส่วนหนึ่งจ านวน 85.00 ล้านหุ้น 
คดิเปดนสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยรอ้ยละ 21.32 ไปค ้าประกนัหนี้สนิตามสญัญาเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่18 

 

บรษิทัย่อยทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีเ่ปดนสาระส าคญั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 
 

บริษทั 

สัดส่วนร้อยละการถือ 
ของส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
จดัสรรใหส่้วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ี 
ไม่มีอ านาจควบคุมสะสม 

 
2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 31.14 31.20 32,987,029 32,912,675 310,739,666 262,812,886 
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ขอ้มูลทางการเงนิตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบรษิัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) ก่อนการตัด

รายการระหว่างกนัโดยสรุป มดีงันี้ 

 
 (หน่วย : บาท) 

 2561  2560 

สินทรัพยห์มุนเวียน 903,545,361  1,051,619,870 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 678,275,133  721,511,458 

รวมสินทรัพย ์ 1,581,820,494  1,773,131,328 

หน้ีสินหมุนเวียน (570,215,492)  (920,083,644) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (24,121,033)  (19,441,752) 

รวมหน้ีสิน (594,336,525)  (939,525,396) 

   สินทรัพยสุ์ทธิ 987,483,969  833,605,932 

    

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 310,739,666  262,812,886 
 

(หน่วย : บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561  2560 

รายได ้ 1,405,470,304  1,306,144,705 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 73,348,491  72,576,667 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 33,246,957  32,912,675 

ก าไรส าหรับปี 106,595,448  105,489,342 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (833,102)  - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของผูถื้อหุน้ของบริษทั 72,775,317  72,576,667 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 32,987,029  32,912,675 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 105,762,346  105,489,342 

 

 (หน่วย : บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561  2560 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 145,618,663  (125,714,617) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน (5,728,944)  (21,967,971) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (137,675,090)  118,194,642 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 2,214,629  (29,487,946) 
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13. อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
 อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 ถนน  ท่าเรือ 
และลานวางตู ้

 งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 รวม 

ราคาทุน :-            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 200,179,579  251,494,843  4,691,619  90,470,014  6,806,227  553,642,282 
ซ้ือเพิ่ม -  165,447  -  -  9,092,498  9,257,945 
โอนเขา้ -  4,683,823  -  6,909,373  -  11,593,196 
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,059,072  4,280,000  -  -  -  7,339,072 
โอนออก -  -  -  -  (11,593,196)  (11,593,196) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 203,238,651  260,624,113  4,691,619  97,379,387  4,305,529  570,239,299 
โอนเขา้ -  4,305,529  -  -  -  4,305,529 
ซ้ือเพิ่ม -  -  -  -  993,066  993,066 
โอนเขา้จากตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 461,013  1,334,254  -  -  -  1,795,267 
โอนเขา้(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (202,316,103)  (257,585,820)  (4,691,619)  (97,379,387)  (993,066)  (562,965,995) 
โอนออก -  -  -  -  (4,305,529)  (4,305,529) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,383,561  8,678,076  -  -  -  10,061,637 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (2,150,000)  (66,396,871)  (2,037,574)  (5,209,085)  -  (75,793,530) 
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (2,044,399)  -  -  -  (2,044,399) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (9,240,156)  (110,407)  (5,734,482)  -  (15,085,045) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (2,150,000)  (77,681,426)  (2,147,981)  (10,943,567)  -  (92,922,974) 
โอนออก(โอนเขา้)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,150,000  80,863,762  2,226,022  12,361,962  -  97,601,746 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (5,382,556)  (78,041)  (1,418,395)  -  (6,878,992) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -  (2,200,220)  -  -  -  (2,200,220) 
            

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:-            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  (887,567)  -  -  -  (887,567) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -  (887,567)  -  -  -  (887,567) 
โอนออก(โอนเขา้)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  887,567  -  -  -  887,567 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -  -  -  -  -  - 
            

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 201,088,651  182,055,120  2,543,638  86,435,820  4,305,529  476,428,758 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,383,561  6,477,856  -  -  -  7,861,417 
           

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี            
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560           15,085,045 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561           6,878,992 
            

มูลค่ายติุธรรม :-            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560           954,867,340 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561           22,457,429 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
 ท่าเรือ  งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง 
 รวม 

ราคาทุน :-          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 214,394,450  66,023,722  79,494,014  28,999  359,941,185 
ซ้ือเพิ่ม -  36,522  -  8,760,352  8,796,874 
โอนเขา้ -  4,483,823  -  -  4,483,823 
โอนเขา้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,059,072  4,280,000  -  -  7,339,072 
โอนออก -  -  -  (4,483,823)  (4,483,823) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 217,453,522  74,824,067  79,494,014  4,305,528  376,077,131 
ซ้ือเพิ่ม -  1,060,206  -  -  1,060,206 
โอนเขา้ -  4,305,528  -  -  4,305,528 
โอนเขา้จากตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 461,013  1,334,254  -  -  1,795,267 
โอนเขา้(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (301,848)  3,846,312  -  -  3,544,464 
โอนออก -  -  -  (4,305,528)  (4,305,528) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 217,612,687  85,370,367  79,494,014  -  382,477,068 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  (59,061,326)  (4,638,965)  -  (63,700,291) 
โอนเขา้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (2,044,399)  -  -  (2,044,399) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (1,475,984)  (3,963,841)  -  (5,439,825) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -  (62,581,709)  (8,602,806)  -  (71,184,515) 
โอนเขา้(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (1,404,516)  -  -  (1,404,516) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (2,655,745)  (3,963,841)  -  (6,619,586) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -  (66,641,970)  (12,566,647)  -  (79,208,617) 
          

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 217,453,522  12,242,358  70,891,208  4,305,528  304,892,616 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 217,612,687  18,728,397  66,927,367  -  303,268,451 
          

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนส าหรับปี          
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560         5,439,825 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561         6,619,586 
          

มูลค่ายติุธรรม :-          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560         1,049,304,833 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561         1,034,742,085 

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนก่อใหเ้กดิรายไดค้่าเช่า

และรายได้จากกิจการท่าเทียบเรือ-สุทธิ ซึ่งรบัรู้ในงบก าไรขาดทุนตามงบการเงินรวมจ านวน  42.63 ล้านบาท      
และ 86.42 ล้านบาท ตามล าดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 53.42 ล้านบาท และ 45.25 ล้านบาท 
ตามล าดบั 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบรษิทัไดน้ าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนราคาตามบญัชี
ตามงบการเงนิรวมจ านวน 6.08 ลา้นบาท และ 324.31 ลา้นบาท ตามล าดบั และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 
234.56 ลา้นบาท และ 234.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปค ้าประกนัสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ที ่15 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัย่อยราคาตามบญัชี
จ านวน 5.16 ลา้นบาท และ 188.92 ลา้นบาท ตามล าดบั ก่อสรา้งบนทีด่นิซึง่เช่าจากบรษิทั ซึง่เมื่อครบก าหนดสญัญา
หรือสญัญานี้ถูกยกเลิก ผู้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เปดนอยู่ในวนัที่ครบ
ก าหนดสญัญาเช่าที่ดนิให้แก่ผู้ให้เช่าเว้นแต่คู่สญัญาจะได้ท าความตกลงเกี่ยวกบัสิง่ปลูกสรา้งในทีด่นิทีเ่ช่าเปดน
ประการอื่น 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รบั ความ
เหดนชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561      
และ 2560 มมีูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมนิราคาในเดอืนกุมภาพนัธ์ และกนัยายน 2559 ซึ่งใช้วิธี
เปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ส าหรบัการประเมินราคาที่ดนิ และวธิคีิดต้นทุน (Cost Approach) 
ส าหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ส าหรับการประเมินร าคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทัง้นี้          
มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเปดนล าดบัชัน้ระดบัที ่3 
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14. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 
อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง 

ถนน ท่าเรือ 
และลานวางตู้ 

เคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ 

ยานพาหนะ งานระหว่าง 
ก่อสร้างและติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน :-         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 205,990,789 733,173,289 44,492,780 108,081,446 1,675,784,031 63,928,655 3,931,945 2,835,382,935 
ซ้ือเพิ่ม - 4,898,122 - - 30,552,805 15,723,636 7,513,944 58,688,507 
โอนเขา้ - - - 1,295,545 6,692,686 752,858 - 8,741,089 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (8,270,489) - - (1,646,284) (3,971,962) - (13,888,735) 
โอนออก - - - - - - (8,741,089) (8,741,089) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (3,059,072) (4,280,000) - - - - - (7,339,072) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 202,931,717 725,520,922 44,492,780 109,376,991 1,711,383,238 76,433,187 2,704,800 2,872,843,635 
ซ้ือเพิ่ม 2,010,000 27,133,369 4,052,551 - 15,070,893 14,049,727 29,322,508 91,639,048 
โอนเขา้ - 115,680 - 8,443,045 5,545,000 - 2,704,800 16,808,525 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (2,794,655) - (6,102,205) (10,805,231) (468,000) - (20,170,091) 
โอนออก - - - - - - (16,808,525) (16,808,525) 
โอนออกไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
    ท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(49,697,295) 

 
- 

 
- 

 
(49,697,295) 

โอนเขา้(โอนออก)ไปอสังหาริมทรัพย ์
    เพื่อการลงทุน 

 
202,316,103 

 
257,585,820 

 
4,691,619 

 
97,379,387 

 
- 

 
- 

 
993,066 

 
562,965,995 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 407,257,820 1,007,561,136 53,236,950 209,097,218 1,671,496,605 90,014,914 18,916,649 3,457,581,292 

ผลตา่งจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพิ่ม :-         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,530,354,906 - - - - - - 1,530,354,906 

โอนออก (55,306,928) - - - - - - (55,306,928) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,475,047,978 - - - - - - 1,475,047,978 

เพิ่มข้ึน 428,986,747 - - - - - - 428,986,747 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,904,034,725 - - - - - - 1,904,034,725 

คา่เส่ือมราคาสะสม :-         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - (314,078,781) (35,071,586) (44,444,823) (550,326,402) (38,233,331) - (982,154,923) 
โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 2,044,399 - - - - - 2,044,399 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 8,266,561 - - 1,636,569 2,559,016 - 12,462,146 

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี - (22,809,422) (3,042,237) (3,612,833) (81,439,049) (5,198,547) - (116,102,088) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - (326,577,243) (38,113,823) (48,057,656) (630,128,882) (40,872,862) - (1,083,750,466)  
โอนออก(โอนเขา้)ไปอสังหาริมทรัพย ์
   เพื่อการลงทุน 

 
(2,150,000) (80,863,762) 

 
(2,226,022) 

 
(12,361,962) - - 

 
- (97,601,746) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 1,236,596 - 1,215,425 5,075,199 453,025 - 7,980,245 
โอนออกไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
    ท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
19,816,164 

 
- 

 
- 

 
19,816,164 

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี - (27,917,689) (2,928,311) (8,396,759) (80,348,409) (5,572,250) - (125,163,418) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (2,150,000) (434,122,098) (43,268,156) (67,600,952) (685,585,928) (45,992,087) - (1,278,719,221) 
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์:-         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - (501,207) - - (200,174) - - (701,381) 

เพิ่มข้ึน - (1,145,129) - - (24,563,651) - - (25,708,780) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - (1,646,336) - - (24,763,825) - - (26,410,161) 
เพิ่มข้ึน - - - - (8,353,178) - - (8,353,178) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 216,698 - - 2,360,909 - - 2,577,607 
โอนออก(โอนเขา้)ไปอสังหาริมทรัพย ์
   เพื่อการลงทุน 

 
- 

 
(887,567) - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(887,567) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
    ท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
22,739,131 

 
- - 

 
22,739,131 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - (2,317,205) - - (8,016,963) - - (10,334,168) 
มูลคา่สุทธิตามบญัชี :-         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,677,979,695 397,297,343 6,378,957 61,319,335 1,056,490,531 35,560,325 2,704,800 3,237,730,986 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,309,142,545 571,121,833 9,968,794 141,496,266 977,893,714 44,022,827 18,916,649 4,072,562,628 

คา่เส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนส าหรับปี         
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        116,102,088 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        125,163,418 
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที่ดนิและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง 

ถนน ท่าเรือ เคร่ืองจักรและ 
อุปกรณ์ 

ยานพาหนะ งานระหว่าง 
ก่อสร้างและติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน :-         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 189,625,918 252,517,107 39,347,685 108,081,445 89,340,542 24,983,277 1,295,545 705,191,519 
ซ้ือเพิ่ม - 2,594,311 - - 20,843,109 3,080,837 - 26,518,257 
โอนเขา้ - - - 1,295,545 - - - 1,295,545 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (8,266,209) - - (576,946) - - (8,843,155) 
โอนออก - - - - - - (1,295,545) (1,295,545) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (3,059,072) (4,280,000) - - - - - (7,339,072) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 186,566,846 242,565,209 39,347,685 109,376,990 109,606,705 28,064,114 - 715,527,549 
ซ้ือเพิ่ม 2,010,000 35,660,773 4,010,029 - 3,706,791 - 4,725,748 50,113,341 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (1,674,117) - - (1,022,452) (20,417,683) - (23,114,252) 

โอนเขา้(โอนออก)ไปอสังหาริมทรัพย ์
   เพื่อการลงทุน 

 
301,848 

 
(3,846,312) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- (3,544,464) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 188,878,694 272,705,553 43,357,714 109,376,990 112,291,044 7,646,431 4,725,748 738,982,174 

         
ผลตา่งจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพิ่ม :-         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,279,173,652 - - - - - - 1,279,173,652 

โอนออก (55,306,928) - - - - - - (55,306,928) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,223,866,724 - - - - - - 1,223,866,724 

เพิ่มข้ึน 9,862,152 - - - - - - 9,862,152 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,233,728,876 - - - - - - 1,233,728,876 

         
คา่เส่ือมราคาสะสม :-         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - (103,113,910) (31,095,352) (44,444,823) (82,038,584) (10,885,481) - (271,578,150) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 2,044,399 - - - - - 2,044,399 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 8,266,205 - - 576,942 - - 8,843,147 

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี - (9,349,814) (2,797,746) (3,612,833) (4,450,239) (2,789,762) - (23,000,394) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - (102,153,120) (33,893,098) (48,057,656) (85,911,881) (13,675,243) - (283,690,998) 
โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 1,404,516 - - - - - 1,404,516 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 617,625 - - 1,022,450 8,971,230 - 10,611,305 

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี - (9,354,445) (2,651,101) (3,634,840) (5,206,926) (2,529,686) - (23,376,998) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - (109,485,424) (36,544,199) (51,692,496) (90,096,357) (7,233,699) - (295,052,175) 

         
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์:-         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - (501,207) - - - - - (501,207) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - (501,207) - - - - - (501,207) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 216,698 - - - - - 216,698 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - (284,509) - - - - - (284,509) 

         
มูลคา่สุทธิตามบญัชี :-         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,410,433,570 139,910,882 5,454,587 61,319,334 23,694,824 14,388,871 - 1,655,202,068 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,422,607,570 162,935,620 6,813,515 57,684,494 22,194,687 412,732 4,725,748 1,677,374,366 

         
คา่เส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนส าหรับปี         

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        23,000,394 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        23,376,998 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ส่วนปรบัปรุงอาคาร อาคารและงานระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงาน
ของบรษิทัย่อยหา้แห่งราคาตามบญัชจี านวน 497.52 ลา้นบาท และ 324.21 ล้านบาท ตามล าดบั ก่อสรา้งบนทีด่นิ  
ซึ่งเช่าจากบริษัทซึ่งเมื่อครบก าหนดสญัญาหรอืสญัญานี้ถูกยกเลิก ผู้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้าง     
(ถ้ามี) ตามสภาพที่เปดนอยู่ในวนัที่ครบก าหนดสญัญาเช่าที่ดินให้แก่ผู้ให้ เช่าเว้นแต่คู่สญัญาจะได้ท าความตกลง
เกีย่วกบัสิง่ปลกูสรา้งในทีด่นิทีเ่ช่าเปดนประการอื่น 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงนิรวม กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยท์ีค่ านวณค่าเสือ่ม
ราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจ านวน 348.85 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 2.02  ลา้นบาท 
และราคาทุนจ านวน 329.95 ลา้นบาท มลูค่าตามบญัชจี านวน 1.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัมสีนิทรพัยท์ีค่ านวณค่าเสือ่ม
ราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจ านวน 201.98 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน  0.07 ล้านบาท 
และราคาทุนจ านวน 193.79 ลา้นบาท มลูค่าตามบญัชจี านวน 0.07 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบรษิทัไดน้ าทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และเครื่องจกัรราคาตามบญัชี
ตามงบการเงนิรวมจ านวน 415.19 ลา้นบาท และ 438.42 ลา้นบาท ตามล าดบั และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 
176.01 ล้านบาท และ 181.82 ล้านบาท ตามล าดบั ไปค ้าประกนัสนิเชื่อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่งตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิข้อที่ 15 นอกจากนี้บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ปลดภาระจ านองหลกัทรพัย์รวมทัง้ทรพัย์สนิใดๆ     
ที่ได้ให้ไว้เปดนหลกัประกนัแก่ผู้ให้กู้รายอื่น และมีข้อผูกพันตามหนังสอืยืนยนั (Negative pledge) ที่ออกให้กับ
สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน           
และทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ราคาตามบญัชจี านวน 586.96 ลา้นบาท และ 608.39 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่15 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นในงบการเงนิรวมราคาตามบญัชจี านวน 
2.81 ล้านบาท และ 21.51 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 2.81 ล้านบาท และ 20.91 ล้านบาท 
ตามล าดบั เปดนสนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที่ 19 

 

ในระหว่างปี 2560 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดัให้มกีารประเมนิมูลค่ายุติธรรมของส่วนปรบัปรุงอาคาร
และเครื่องจกัรบางสว่น โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระแห่งหนึ่งทีไ่ดร้บัความเหดนชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยใช้วธิตี้นทุน (Cost Approach) กลุ่มบรษิัทได้รบัรู้การด้อยค่าสนิทรพัย์ ในงบ
การเงนิรวม จ านวน 25.71 ลา้นบาท 
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15. สนิเชื่อและการค ้าประกนั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัและบรษิัทย่อย 2 แห่ง ได้รบัวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ จาก

สถาบนัการเงนิดงันี้ วงเงนิเบกิเกนิบญัช ีวงเงนิหนังสอืค ้าประกนั วงเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว วงเงิน
เจ้าหนี้ทรสัต์รซีที เลตเตอรอ์อฟเครดติ และสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ที่ 16, 18 และ 30.1 ค ้าประกนัโดยจดจ านองที่ดนิพร้อมอาคารคลงัสนิค้า อาคารโรงงาน เครื่องจกัร รวมทัง้
อาคารโรงงานระหว่างก่อสรา้งและเครื่องจกัรระหว่างตดิตัง้เมื่อก่อสรา้งและตดิตัง้แลว้เสรดจ สทิธกิารเช่าทีด่นิทีต่ัง้อาคาร
โรงงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่13 และ 14 พรอ้มทัง้ท าประกนัภยั สิง่ปลูก
สรา้งและเครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์ในวงเงนิสูงสุดทีบ่รษิทัประกนัภยัจะพงึรบัได้โดยยกประโยชน์ในสทิธปิระกนัภยั
ทรพัยส์นิให้แก่ธนาคารผูใ้ห้กูเ้ปดนผู้รบัผลประโยชน์ ซึ่งมบีรษิัทและบรษิัทย่อยร่วมค ้าประกนัและมขีอ้ปฏบิตัิอื่นที่
ส าคญัตามสญัญาสนิเชื่อ ดงันี้ 

 

1. บรษิทั ตอ้งด ารงสดัสว่นอตัราหนี้สนิต่อสว่นทุนตามงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่เกนิ 2 ต่อ 1 
2. บรษิทั ตอ้งด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ ไม่ต ่ากว่า 1.2 ต่อ 1 
3. บรษิทั ตอ้งด ารงอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุน ไม่เกนิกว่า 2 ต่อ 1 

นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดร้บัวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ จาก
สถาบนัการเงนิดงันี้ วงเงนิเบกิเกนิบญัช ีวงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ วงเงนิเจ้าหนี้ทรสัต์รซีที เลตเตอรอ์อฟเครดติ และ
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที่ 16 และ 30.1 โดยบรษิัทย่อย
ต้องปลดภาระจ านองหลกัทรพัยร์วมทัง้ทรพัยส์นิใดๆ ที่ไดใ้ห้ไวเ้ปดนหลกัประกนัแก่ผูใ้ห้กูร้ายอื่น และปรบัเงื่อนไข
การกูย้มืเปดน Negative Pledge 

 

16. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 1,582,617  -  -  - 
เงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน 574,000,000  236,000,000  179,000,000  18,000,000 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 243,689,423  395,654,160  -  - 

รวม 819,272,040  631,654,160  179,000,000  18,000,000 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบรษิทัไดกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
อายุ 1 ถึง 3 เดือน และแบบช าระเมื่อทวงถามจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25-3.07 ต่อปี         
และ 2.25-3.73 ต่อปี ตามล าดบั 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงนิรวม เจ้าหนี้ทรสัต์รซีีททัง้จ านวนเปดนการกู้ยมืใน
สกุลเงนิบาทของบรษิัทย่อยแห่งหนึ่ง อตัราดอกเบีย้ Fixed Rate ตามสภาวะตลาดเงนิ ภายใต้เงื่อนไขสญัญาทรสัต์รซีที 
บรษิทัย่อยไดร้บัสนิคา้ที่ส ัง่เขา้มาโดยการใชส้นิเชื่อของสถาบนัการเงนิ ดงันัน้บรษิทัย่อยจงึมภีาระผูกพนัต่อสถาบนั
การเงนิส าหรบัค่าสนิคา้ดงักล่าวทัง้ทีเ่กดบไวห้รอืจ าหน่ายไป 

 

เงนิกู้ยมืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งนิและเจา้หนี้ทรสัต์รซีทีใชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนัตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ที ่15 
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17. เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,041,090  256,800 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 124,504,939  264,134,170  2,214,148  165,239 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 124,504,939  264,134,170  3,255,238  422,039 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,774,776  7,258,257  438,492  10,000,000 
เจา้หน้ีอ่ืน 17,962,943  5,877,848  806,943  470,196 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 11,823,280  1,834,917  247,946  123,136 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,508,700  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,442,117  6,985,090  4,541,295  7,492,063 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการอ่ืน 58,714,794  44,978,901  17,690,657  9,857,367 
เงินประกนัผลงาน 4,944,386  4,398,517  4,540,817  4,098,517 
อ่ืนๆ 452,314  347,514  668,185  85,418 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 106,114,610  71,681,044  30,443,035  32,126,697 
   รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 230,619,549  335,815,214  33,698,273  32,548,736 

 

18. เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน    
(วงเงินท่ี 1 :  200 ลา้นบาท) -  60,000,000 
(วงเงินท่ี 2 :  380 ลา้นบาท) 216,000,000  342,000,000 
(วงเงินท่ี 3 :  100 ลา้นบาท) 25,000,000  50,000,000 
(วงเงินท่ี 4 :  145 ลา้นบาท) 98,398,000  119,110,000 
(วงเงินท่ี 5 :  50 ลา้นบาท) 50,000,000  - 

รวม 389,398,000  571,110,000 
หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (121,712,000)  (161,712,000) 

สุทธิ 267,686,000  409,398,000 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 571,110,000  703,322,000 
รับเงินกูร้ะหวา่งปี 50,000,000  - 
ช าระคืนระหวา่งปี (231,712,000)  (132,212,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 389,398,000  571,110,000 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบรษิัทกู้ยืมเงนิจากสถาบนัการเงนิ  โดยแบ่งเงนิกู้เปดน 5 วงเงิน     
และมเีงื่อนไขทีส่ าคญัดงันี้ 

 

วงเงิน จ านวนวงเงิน 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

การจ่ายช าระ 
เงินตน้ 

การจ่ายช าระ 
ดอกเบ้ีย 

หลกัประกนัและขอ้ปฏิบติัท่ีส าคญั 

1 200.00 ธ.ค. 57-มิ.ย.62 MLR-2.00 ทุก 6 เดือน ทุกส้ินเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 
2 380.00 ก.ย.60-มี.ค.65 MLR-2.00 ทุก 6 เดือน ทุกส้ินเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 
3 100.00 มี.ค.59-ก.ย.62 4.00 ทุก 6 เดือน ทุกส้ินเดือน หุ้นบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จ  ากดั (มหาชน) 

จ านวน 85 ลา้นหุ้น 
4 145.00 ต.ค.59-ก.ค.66 MLR-2.55 รายเดือน ทุกส้ินเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 
5 50.00 ต.ค.61-ธ.ค.64 MLR-3.325 ภายในวนัท่ี 31 ธ.ค. 64 ทุกส้ินเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 

 

19. หนี้สนิตามสญัญาเช่าระยะยาว 
ประกอบดว้ย จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาว มดีงันี้ 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว        

-  ครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี 661,392  5,340,606  661,392  4,830,169 
-  ครบก าหนด 1-5 ปี 3,014,368  17,871,406  3,014,368  17,871,406 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 3,675,760  23,212,012  3,675,760  22,701,575 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว (461,768)  (2,647,248)  (461,768)  (2,633,471) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 3,213,992  20,564,764  3,213,992  20,068,104 
หกั  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (514,884)  (4,437,636)  (514,884)  (3,940,976) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ 2,699,108  16,127,128  2,699,108  16,127,128 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบรษิทัมสีญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัลสีซิง่ โดยมี
ระยะเวลาเช่า 3-5 ปี คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.40 ต่อปี และ 3.96-5.50 ต่อปีตามล าดบั ซึง่กรรมสทิธิใ์น
ยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นยงัเปดนของผู้ให้เช่าจนกว่ากลุ่มบริษัทจะจ่ายเงินค่าเช่าหรือจ่ายเงินซื้อเมื่อ ครบ
ตามภาระผูกพนัในสญัญา 

 

20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหนดจ ตามข้อก าหนดของ

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณแก่พนกังานตามสทิธแิละอายุงาน 
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

และ 2560 มดีงันี้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,576,494  18,524,620  5,692,516  10,178,738 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,283,140  1,428,018  392,820  819,100 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 243,064  435,754  117,000  289,064 
ผลประโยชน์จ่าย (5,517,619)  (9,811,898)  (4,283,738)  (5,594,386) 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 866,693  -  1,420,865  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 8,451,772  10,576,494  3,339,463  5,692,516 
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ค่าใช้จ่ายที่รบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบดดเสรดจส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มดีงันี้ 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ 493,002  572,511  234,816  267,288 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,033,202  1,291,261  275,004  840,876 

รวม 2,526,204  1,863,772  509,820  1,108,164 
 

ขอ้สมมตฐิานหลกัทีส่ าคญัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที ่รายงานมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด ร้อยละ 2.39-3.35 ร้อยละ 2.81 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน 
อายเุกษียณ 55-60 ปี 60 ปี 

 

ขอ้สมมตเิกีย่วกบัอตัรามรณะในอนาคตถอืตามขอ้มลูทางสถติทิีเ่ผยแพร่ทัว่ไป และอตัราดอกเบีย้คดิลดใช้
อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลซึง่มรีะยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คยีงกบัก าหนดช าระของหนี้สนิค่าตอบแทนพนกังาน 

 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบดดเสรดจอื่นเกดิขึน้จาก 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ 4,045,502  1,823,542 
สมมติฐานทางการเงิน 496,905  269,764 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (3,675,714)  (672,441) 

รวม 866,693  1,420,865 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ที่อาจเปดนไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวเ้ปดนจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (339,490) (365,669) (123,319) (214,621) 
อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50 362,365 390,735 131,211 229,295 
อตัราการข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 391,734 520,280 146,232 311,899 
อตัราการข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50 (370,013) (487,577) (138,787) (292,671) 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 (831,001) (1,054,696) (313,837) (634,020) 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน ลดลงร้อยละ 1.00 773,454 931,365 354,468 732,225 
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เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2561 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดม้มีตผิ่านร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซึง่กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกจิจานุเบกษา พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่นี้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง ส าหรบัลกูจา้งซึง่ท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป
ให้มีสทิธิได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนัสุดท้าย การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเปดนการ
แก้ไขโครงการส าหรบัโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิม่ขึน้ตามงบการเงนิรวมจ านวน 1.43 ลา้นบาท และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ
จ านวน 0.80 ลา้นบาท กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยรบัรูต้้นทุนบรกิารในอดตีเปดน
ค่าใชจ้่ายทนัทใีนงบก าไรขาดทุนของงวดทีก่ฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ 

 

21. สนิทรพัย(์หนี้สนิ)ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงันี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,569,030  2,734,784  -  - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (390,400,391)  (298,439,278)  (252,501,591)  (249,701,916) 

สุทธิ (385,831,361)  (295,704,494)  (252,501,591)  (249,701,916) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2561 

 บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27) 

 บนัทึกเป็นรายได ้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
งบก าไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 
(หมายเหตุ 27) 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 
2561 

 บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27) 

 บนัทึกเป็นรายได ้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
งบก าไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 
(หมายเหตุ 27) 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี                 
ลูกหน้ีการคา้ 1,710,748  (1,201,565)  -  509,183  -  -  -  - 
สินคา้คงเหลือ 116,591  15,580  -  132,171  -  -  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 321,392  210,378  (212,754)  319,016  -  -  -  - 
อ่ืนๆ 586,053  3,022,607  -  3,608,660  -  -  -  - 

รวม 2,734,784  2,047,000  (212,254)  4,569,030  -  -  -  - 
                

หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี                
ลูกหน้ีการคา้ 1,454,720  986,634  -  2,441,354  -  -  -  - 
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,108,070  (258,872)  -  849,198  1,108,070  (258,872)  -  849,198 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (302,245,292)  (6,853,918)  (85,797,350)  (394,896,560)  (248,200,186)  516,933  (1,972,430)  (249,655,683) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,398,553  (413,307)  386,093  1,371,339  1,138,503  (754,784)  284,173  667,892 
อ่ืนๆ (155,329)  (10,393)  -  (165,722)  (3,748,303)  (614,695)  -  (4,362,998) 

รวม (298,439,278)  (6,549,856)  (85,411,257)  (390,400,391)  (249,701,916)  (1,111,418)  (1,688,257)  (252,501,591) 
   สุทธิ (295,704,494)  (4,502,856)  (85,624,011)  (385,831,361)  (249,701,916)  (1,111,418)  (1,688,257)  (252,501,591) 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2560 

 บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27) 

 บนัทึกเป็นรายได้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
งบก าไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 
(หมายเหตุ 27) 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2560 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 
2560 

 บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27) 

 บนัทึกเป็นรายได้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
งบก าไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 
(หมายเหตุ 27) 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี                
ลูกหน้ีการคา้ 1,215,386  495,362  -  1,710,748  -  -  -  - 
สินคา้คงเหลือ -  116,591  -  116,591  -  -  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,203,976  (882,584)  -  321,392  -  -  -  - 
อ่ืนๆ 5,371,070  (4,785,017)  -  586,053  -  -  -  - 

รวม 7,790,432  (5,055,648)  -  2,734,784  -  -  -  - 
                

หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี                
ลูกหน้ีการคา้ 1,808,814  (354,094)  -  1,454,720  -  -  -  - 
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,108,070  -  -  1,108,070  1,108,070  -  -  1,108,070 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (313,040,185)  (266,493)  11,061,386  (302,245,292)  (256,634,048)  (2,627,524)  11,061,386  (248,200,186) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,500,948  (1,102,395)  -  1,398,553  2,035,748  (897,245)  -  1,138,503 
อ่ืนๆ (2,644,899)  2,444,694  44,876  (155,329)  (5,730,891)  1,937,712  44,876  (3,748,303) 

รวม (310,267,252)  721,712  11,106,262  (298,439,278)  (259,221,121)  (1,587,057)  11,106,262  (249,701,916) 
   สุทธิ (302,476,820)  (4,333,936)  11,106,262  (295,704,494)  (259,221,121)  (1,587,057)  11,106,262  (249,701,916) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัย่อยสองแห่งและสีแ่ห่งตามล าดบั มผีลแตกต่างชัว่คราว
ที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ านวน 66.81 ล้านบาท และ 127.24 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งไม่ได้          
น าไปรวมในการค านวณสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีเพื่อรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิ (เนื่องจากความ     
ไม่แน่นอนทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษจีากรายการดงักล่าวในอนาคต) 

 

22. ทุนเรอืนหุน้ 
 ราคาตาม  2561  2560 
 มูลค่าหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (หน่วย : หุน้)  (หน่วย : บาท)  (หน่วย : หุน้)  (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน          
หุน้สามญัตน้ปี 0.50  383,327,610  191,663,805  383,327,610  191,663,805 
เพ่ิม(ลด)ทุนระหวา่งปี 0.50  -  -  -  - 
หุน้สามญัปลายปี 0.50  383,327,610  191,663,805  383,327,610  191,663,805 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว          
หุน้สามญัตน้ปี 0.50  383,327,181  191,663,591  383,327,181  191,663,591 
เพ่ิม(ลด)ทุนระหวา่งปี 0.50  -  -  -  - 
หุน้สามญัปลายปี 0.50  383,327,181  191,663,591  383,327,181  191,663,591 

 

23. สว่นเกนิทุนและส ารองตามกฎหมาย 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอ
ขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตัง้เปดนทุนส ารอง ( “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเปดนเงนิปันผลไม่ได ้ 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ภายใต้พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษิทัตอ้งจดัสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าส ารองจะมจี านวนไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายเงนิปันผลได ้ 
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24. เงนิปันผลจ่าย 
 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (หน่วย : บาท) (บาท) เงินปันผล 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก 
   ก าไรสะสม ณ 30 มิ.ย. 61 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 10/2561 เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 

 
22,999,631 

  
0.06 

  
23 พฤศจิกายน 2561 

       

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก 
   ก าไรของปี 2560 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

 
26,832,903 

  
0.07 

  
25 พฤษภาคม 2561 

รวม  49,832,534  0.13   
       

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก 
   ก าไรของปี 2559 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

 
22,999,931 

  
0.06 

  
27 พฤษภาคม 2560 

 
25. การบรหิารจดัการทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทางการเงินคือ  การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม และการรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิไม่ใหเ้กนิ
ขอ้ก าหนดของสญัญากูย้มื 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สนิต่อทุนเปดน 0.52 : 1.00       
และ 0.63 : 1.00 ตามล าดบั และงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเปดน 0.49 : 1.00 และ 0.53 : 1.00 
ตามล าดบั 

 
26. ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 187,856,680  187,362,391  71,563,647  64,025,477 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,162,323,983  903,844,977  -  - 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (61,636,600)  7,869,133  -  - 
(ก าไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  77,900  (1,820,131)  -  - 
ค่าเส่ือมราคา 132,042,410  131,187,133  29,996,584  28,440,219 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 51,839,442  51,259,779  -  - 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานคลงัสินคา้ 40,756,902  30,302,057  48,257,334  34,585,605 
ค่าสาธารณูปโภค 49,164,255  62,909,821  3,636,880  3,468,185 
ตน้ทุนทางการเงิน 36,915,393  43,580,799  26,432,436  31,420,977 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน 198,853,339  187,333,525  115,070,573  99,959,097 

รวม 1,798,193,704  1,603,829,484  294,957,454  261,899,560 
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27. ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้
ภาษี เงินได้ที่ร ับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561  และ 2560                 

มรีายละเอยีดดงันี้ 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 46,525,646  36,049,443  18,396,489  8,256,519 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 21 )        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 4,502,856  4,333,936  1,111,418  1,587,057 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 51,028,502  40,383,379  19,507,907  9,843,576 

 

ภาษีเงินได้ที่ร ับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบดดเสรดจส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  และ 2560            
มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
 ก่อนภาษี  ค่าใชจ่้าย  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  รายได ้  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
ผลต่างจากประมาณการ            
ผลประโยชน์พนกังาน (866,693)  173,339  (693,354)  -  -  - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่า            
ยติุธรรมของเงินลงทุน -  -  -  (224,380)  44,876  (179,504) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 428,986,747  (85,797,350)  343,189,397  (55,306,928)  11,061,386  (44,245,542) 

รวม 428,120,054  (85,624,011)  342,496,043  (55,531,308)  11,106,262  (44,425,046) 
  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 ก่อนภาษี  รายได ้  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  รายได ้  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
ผลต่างจากประมาณการ            
ผลประโยชน์พนกังาน (1,420,865)  284,173  (1,136,692)  -  -  - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่า            
ยติุธรรมของเงินลงทุน -  -  -  (224,380)  44,876  (179,504) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 9,862,152  (1,972,430)  7,889,722  (55,306,928)  11,061,386  (44,245,542) 

รวม 8,441,287  (1,688,257)  6,753,030  (55,531,308)  11,106,262  (44,425,046) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงนิระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้กบัผลคูณของก าไรทางบญัชกีบัอตัรา
ภาษทีีใ่ชส้ าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 รวม 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 19,234,092  233,550,548  252,784,640 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0  ร้อยละ 20   
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี -  46,710,110  46,710,110 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:      

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี -  (9,185,322)  (9,185,322) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ -  19,783,866  19,783,866 
ขาดทุนทางภาษี -  (3,311,403)  (3,311,403) 
อ่ืนๆ -  (7,471,605)  (7,471,605) 

รวม   46,525,646  46,525,646 
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว -  4,502,856  4,502,856 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน -  51,028,502  51,028,502 

 

     
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 รวม 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 14,813,016  168,631,206  183,444,222 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0  ร้อยละ 20   
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี -  33,726,241  33,726,241 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:      

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี -  (13,363,988)  (13,363,988) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ -  17,142,689  17,142,689 
ขาดทุนทางภาษี -  (977,279)  (977,279) 
อ่ืนๆ -  (478,220)  (478,220) 

รวม -  36,049,443  36,049,443 
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว -  4,333,936  4,333,936 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน -  40,383,379  40,383,379 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 67,035,104  106,698,835 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 13,407,021  21,339,767 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:    

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี (9,128,322)  (12,596,648) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 15,518,810  4,428,651 
อ่ืนๆ (1,401,020)  (4,915,251) 

รวม 18,396,489  8,256,519 
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 1,111,418  1,587,057 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 19,507,907  9,843,576 

 

28. ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีทีเ่ปดนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบดดเสรดจอื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ก าไรส าหรับปี (หน่วย : บาท) 164,643,496  116,611,736  47,527,197  96,855,259 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ (หน่วย : หุน้) 383,327,181  383,327,181  383,327,181  383,327,181 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.43  0.30  0.12  0.25 
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29. การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน 
รายละเอยีดขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานตามงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงันี้ 

        (หน่วย : พนับาท) 
 ธุรกิจบริการขนถ่าย 

และให้เช่าคลงัสินคา้ 
ธุรกิจให้เช่าโรงงาน 

และอาคารชุด 
 

ธุรกิจท่าเทียบเรือ 
 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
ธุรกิจขาย 

อสังหาริมทรัพย ์
 

ธุรกิจอ่ืนๆ 
รายการ 

ระหวา่งกนั 
 

รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                 
รายไดจ้ากการขาย - - - - - - 1,525,263 1,345,568 36,513 114,027 - - - - 1,561,776 1,459,595 
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 225,376 114,742 59,090 102,192 175,246 86,727 258 - - - - - - - 459,970 303,661 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 133,860 84,846 - - - - 8,547 14,264 - -  1,715 (142,407) (100,825) - - 

รวมรายได ้ 359,236 199,588 59,090 102,192 175,246 86,727 1,534,068 1,359,832 36,513 114,027 - 1,715 (142,407) (100,825) 2,021,746 1,763,256 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 178,599 80,491 24,650 39,172 39,005 38,363 253,508 271,832 13,485 41,496 - 274 (8,331) (9,651) 500,916 461,977 
รายไดอ่ื้น               29,232 24,018 
ค่าใชจ่้ายในการขายและให้บริการ               (38,305) (43,649) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (202,143) (215,321) 
ตน้ทุนทางการเงิน               (36,915) (43,581) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (51,029) (40,383) 

ก าไรจากการด าเนินงาน               201,756 143,061 
(หัก) ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย                 
 ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย               (37,113) (26,449) 

ก าไรส าหรับปี               164,643 116,612 

สินทรัพยท่ี์ใชใ้นส่วนงาน :-                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 26,174 24,350 318 2,953 14,582 13,284 227,299 191,876 - - - - (6,428) (14,751) 261,945 217,712 
สินคา้คงเหลือ 2,774 1,034 - - - - 869,406 814,279 - - - - - (33) 872,180 815,280 
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - 84,344 97,768 - - - - 84,344 97,768 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2,700 11,424 5,161 107,943 - 357,062 - - - - - - - - 7,861 476,429 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ :                 

- ส่วนท่ีจ าแนกได ้ 2,205,228 1,984,946 625 250,669 786,388 220,286 1,034,281 762,337 - - - 15 (7,375) 4,753 4,019,147 3,223,006 
- ส่วนกลาง 53,369 14,724 - 1 - - - - 47 - - - - - 53,416 14,725 

สินทรัพยอ่ื์น               161,333 169,132 

สินทรัพย์รวม               5,460,226 5,014,052 
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รายไดก้จิการท่าเทยีบเรอืส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 22.52 ลา้นบาท และ 
70.48 ลา้นบาท ตามล าดบั เปดนรายไดก้จิการท่าเทยีบเรอืทีแ่สดงยอดสทุธจิากค่าจา้งบรหิารท่าเทยีบเรอื    โดยผู้รบั
จ้างตกลงช าระค่าจ้างเท่ากบัอตัราที่ตกลงร่วมกนัในการประกนัรายได้ที่เกดิจากการรบัจา้งตามสญัญาว่าจา้ง
บรหิารท่าเทยีบเรอืซึง่สญัญามกี าหนดระยะเวลาว่าจา้ง 3 ปี นับตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2559 ซึ่งใน    ไตรมาส 2 
ปี 2561 ผู้ว่าจ้างได้ยกเลิกสญัญาและจดัท าสญัญาจ้างบริหารงานท่าเทยีบเรอืฉบบัใหม่โดยผู้ว่าจ้างตกลงช าระ
ค่าตอบแทนในอตัราที่ตกลงร่วมกนัตามผลประกอบการท่าเทยีบเรอืและไม่ก าหนดเงื่อนไขในการประกนัรายได ้
โดยสญัญามกี าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2561 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบรษิทัไม่มลีกูคา้รายใหญ่ทีม่มีลูค่าการขายสงู
กว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 

 

30.  ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
30.1 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ดงันี้ 

  งบการเงินรวม 
 สกลุเงิน 2561 2560 
 (หน่วย) วงเงินทั้งส้ิน ใชไ้ป คงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน ใชไ้ป คงเหลือ 
เลตเตอร์ออฟการันตี พนับาท 63,100 35,610 27,490 63,100 35,074 28,026 
เลตเตอร์ออฟเครดิต พนับาท 2,810,000 528,794 2,281,206 2,810,000 871,124 1,938,876 
เงินกูย้มืระยะสั้นและสัญญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

พนัดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
18,000 

 
1,541 

 
16,459 

 
18,288 

 
379 

 
17,909 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ พนับาท 2,015,000 86,087 1,928,913 2,015,000 250,283 1,764,717 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้น พนับาท 1,015,000 96,583 918,417 385,000 36,000 349,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น ทรัสตรี์ซีท รับซ้ือลูกหน้ี 
   และแฟคเตอร่ิง 

 
พนับาท 

 
400,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
- 

 
- 

 
- 

วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น พนับาท 100,000 99,000 1,000 - - - 
   

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สกลุเงิน 2561 2560 
 (หน่วย) วงเงินทั้งส้ิน ใชไ้ป คงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน ใชไ้ป คงเหลือ 
เลตเตอร์ออฟการันตี พนับาท 18,100 16,794 1,306 18,100 16,794 1,306 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้น พนับาท 775,000 80,000 695,000 145,000 18,000 127,000 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น พนับาท 100,000 99,000 1,000 - - - 

 

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวขา้งตน้ใชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่15 
 

30.2  กลุ่มบรษิทัไดท้ าสญัญาก่อสรา้งและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและตดิตัง้เครื่องจกัรส าหรบัทุกโครงการดงันี้ 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วยและสกลุเงิน 2561 2560 2561 2560 
มูลค่างานตามสญัญา พนับาท 10,781 36,828 1,456 31,375 
ภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญา พนับาท 2,368 11,461 323 9,806 

 

 
 

     30.3  กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัการท าสญัญาซือ้และขายสนิคา้ล่วงหน้าทีย่งัไม่สง่มอบดงันี้ 
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  งบการเงินรวม 
 หน่วยและสกลุเงิน     2561   2560 
สญัญาซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้ พนัดอลลาร์สหรัฐ 2,855 3,078 
สญัญาซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้ พนับาท 129,760 - 

 

30.4 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าด าเนินงานดา้นผูใ้หเ้ช่าซึง่จะก่อใหเ้กดิรายไดค้่าเช่าในอนาคต
ส าหรบัระยะเวลาแต่ละช่วงดงันี้ 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ภายในหน่ึงปี 1,945  182,286  48,583  57,121 
2-5 ปี 2,688  97,386  65,669  64,811 
5 ปี ข้ึนไป 1,161  1,161  309,144  321,391 

รวม 5,794  280,833  423,396  443,323 
 

30.5 กลุ่มบรษิัทมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญาเช่าด าเนินงานด้านผู้เช่าซึ่งจะก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายค่าเช่า ในอนาคต
ส าหรบัระยะเวลาแต่ละช่วงดงันี้ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
ภายในหน่ึงปี 20,449  3,549 
2-5 ปี 15,491  14,781 
5 ปี ข้ึนไป 1,585  5,389 

รวม 37,525  23,719 
 

31. เครื่องมอืทางการเงนิ 
นโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ 

กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งอนัเกีย่วเน่ืองกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยนในตลาด 
และจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏบิตัิตามสญัญา ซึ่งกลุ่มบรษิัทจะพจิารณาใช้เครื่องมอืทางการเงนิที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อย่างไรกดตามกลุ่มบรษิัทไม่มนีโยบายที่จะถือหรอืออกเครื่องมอืทางการเงนิเพื่อการเกดง
ก าไรหรอืเพื่อการคา้ 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

กลุ่มบรษิัทมคีวามเสีย่งดา้นการให้สนิเชื่อทีเ่กีย่วเนื่องกบับญัชลีูกหนี้การค้า ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจากการ
ขายและการให้บรกิารกบัลูกค้า อย่างไรกดตามเนื่องจากกลุ่มบรษิัทมนีโยบายการให้สนิเชื่อที่ระมดัระวงั นอกจากนี้
ลูกหนี้ของกลุ่มบรษิัทประกอบด้วยลูกหนี้หลายราย ดงันัน้กลุ่มบรษิัทจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความ เสยีหายอย่างเปดน
สาระส าคญัจากการเกดบหนี้ 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบรษิัทมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาดใน
อนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิัท อย่างไรกดตามกลุ่มบรษิัทบรหิารความ
เสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจดัสรรเงินกู้ยืมที่เปดนอัตราดอกเบี้ยคงที่ และลอยตัวให้
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบักจิกรรมต่างๆ ของกลุ่มบรษิทัซึง่มรีายละเอยีดสว่นใหญ่ ดงันี้ 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี  2 ถึง 5 ปี  ปรับข้ึนลง  ดอกเบ้ีย   ดอกเบ้ีย 

     ตามราคาตลาด      
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  96,674,383  18,233,115  114,907,498 0.10-0.75 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-พนัธบตัรรัฐบาล -  838,494  -  -  838,494 4.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  261,945,030  261,945,030 - 

รวม -  838,494  96,674,383  280,178,145  377,691,022  
           

หนีสิ้นทางการเงนิ           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 423,689,423  -  395,582,617  -  819,272,040 2.25-3.07 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25,000,000  -  364,398,000  -  389,398,000 3.39-4.03 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 514,884  2,699,108  -  -  3,213,992 4.40 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  230,619,549  230,619,549 - 

รวม 449,204,307  2,699,108  759,980,617  230,619,549  1,442,503,581  

   
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี  2 ถึง 5 ปี  ปรับข้ึนลง  ดอกเบ้ีย   ดอกเบ้ีย 

     ตามราคาตลาด      
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  115,128,466  16,746,504  131,874,970 0.13-0.75 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-พนัธบตัรรัฐบาล -  845,795  -  -  845,795 4.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  217,712,399  217,712,399 - 

รวม -  845,795  115,128,466  234,458,903  350,433,164  

           
หนีสิ้นทางการเงนิ           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 595,654,160  -  36,000,000  -  631,654,160 2.25-3.73 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 50,000,000  -  521,110,000  -  571,110,000 3.33-4.03 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 4,437,635  16,127,129  -  -  20,564,764 3.96-5.50 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  335,815,214  335,815,214 - 

รวม 650,091,795  16,127,129  557,110,000  335,815,214  1,559,144,138  
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 (หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี  2 ถึง 5 ปี  ปรับข้ึนลง  ดอกเบ้ีย   ดอกเบ้ีย 

     ตามราคาตลาด      
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  19,981,509  (934,219)  19,047,290 0.13-0.75 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-พนัธบตัรรัฐบาล -  366,822  -  -  366,822 4.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  18,180,045  18,180,045 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  22,000,000  -  22,000,000 3.10 

รวม -  366,822  41,981,509  17,245,826  59,594,157  

           
หนีสิ้นทางการเงนิ           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  -  179,000,000  -  179,000,000 2.30-3.07 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25,000,000  -  364,398,000  -  389,398,000 3.39-4.03 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -  -  175,000,000  -  175,000,000 1.75-3.80 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 514,884  2,699,108  -  -  3,213,992 4.40 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  33,698,273  33,698,273 - 

รวม 25,514,884  2,699,108  718,398,000  33,698,273  780,310,265  

  
  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี  2 ถึง 5 ปี  ปรับข้ึนลง  ดอกเบ้ีย   ดอกเบ้ีย 

     ตามราคาตลาด      
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  16,570,585  537,430  17,108,015 0.13-0.38 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-พนัธบตัรรัฐบาล -  370,014  -  -  370,014 4.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  8,842,637  8,842,637 - 

รวม -  370,014  16,570,585  9,380,067  26,320,666  
           

หนีสิ้นทางการเงนิ           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  -  18,000,000  -  18,000,000 2.80-3.10 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  571,110,000  -  571,110,000 3.33-4.03 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -  -  224,000,000  -  224,000,000 1.63-1.75 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 3,940,976  16,127,128  -  -  20,068,104 5.11-5.50 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  32,548,736  32,548,736 - 

รวม 3,940,976  16,127,128  813,110,000  32,548,736  865,726,840  
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ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบเปดน เงินตรา

ต่างประเทศ ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทได้ท าสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในการจ่ายช าระหนี้สนิในรูป เงนิตราต่างประเทศ โดย
กลุ่มบรษิัทไม่ได้รบัรู ้สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวในงบการเงนิ ทัง้นี้วนัครบก าหนดช าระเงนิของ
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีเ่ปิดสถานะไวม้อีายุไม่เกนิ 12 เดอืน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 หน่วย งบการเงนิรวม 
 และสกุลเงนิ 2561 2560 
จ านวนเงนิทีท่ าสญัญา ดอลล่ารส์หรฐัฯ 2,674,094 7,942,945 
มลูค่าตามสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 86,086,857 262,829,133 
มลูค่ายุตธิรรมตามสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 86,534,794 258,910,574 

 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าค านวณโดยใช้อตัราที่ก าหนดโดยธนาคาร
คู่สญัญาเหล่านัน้ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

นอกจากนี้กลุ่มบรษิัทยงัมีหนี้สนิที่เปดนเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา    
     แลกเปลีย่น ดงันี้ 

สกลุเงิน หน้ีสิน 
 2561  2560 
ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) 47,537  360,276 

 
มลูค่ายุตธิรรม 

เนื่องจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มื มีอตัรา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์และหนี้สิน
ทางการเงนิดงักล่าวแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายุตธิรรมอย่างมสีาระส าคญั 
 

32. กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
กลุ่มบรษิทัและพนักงานไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตัิกองทุนส ารอง

เลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบรษิัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเปดนรายเดอืนในอตัราทีข่ ึน้อยู่กบั   อายุ
งานของพนักงาน กองทุนส ารองเลีย้งชพีนี้มสีถาบนัการเงนิในประเทศแห่งหนึ่งเปดนผูบ้รหิารจดัการกองทุน    และจะ
จ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงนิรวมได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเปดนจ านวน 1.89 ล้านบาท และ 0.86 ล้านบาท 
ตามล าดบั และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 0.93 ลา้นบาท และ 0.19 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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33. การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิบางรายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมไวแ้ยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ท่ีดินท่ีแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ - - 2,309,142,545 2,309,142,545 

     
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 730,193,514 - - 730,193,514 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 22,457,429 22,457,429 

     
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 86,534,794 - 86,534,794 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ท่ีดินท่ีแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ - - 1,677,979,695 1,677,979,695 
     

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 1,278,387,500 - - 1,278,387,500 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 954,867,340 954,867,340 
     

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 258,910,574 - 258,910,574 
     

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ท่ีดินท่ีแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ - - 1,422,607,570 1,422,607,570 
     

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 730,193,514 - - 730,193,514 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 1,034,742,085 1,034,742,085 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ท่ีดินท่ีแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ - - 1,410,433,570 1,410,433,570 
     

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 1,278,387,500 - - 1,278,387,500 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - - 1,049,304,833 1,049,304,833 

 
ในระหว่างปีปัจจุบนั ไมม่กีารโอนระหว่างล าดบัชัน้มลูค่ายตุธิรรม 

 

34.  สทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุน 
บรษิัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้รบัส่งเสรมิการลงทุนตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที่ 58-2293-1-00-1-0 ลงวนัที ่

31 สงิหาคม 2558 ในกจิการขนถ่ายสนิค้าส าหรบัเรอืบรรทุกสนิคา้ จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน โดยได้รบั
สทิธปิระโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25 , 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 4 
และ 34 และใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิ
รวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวยีนมกี าหนดเวลา 5 ปี แต่ไม่เกนิ 198.00 
ลา้นบาท ทัง้นี้จะปรบัเปลีย่นตามจ านวนเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนทีแ่ท้จรงิ นับแต่วนัที่เริม่มี
รายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

 

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
35.1 ทีป่ระช ุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที  ่2/2562 ของบรษิทั ไทยช ูการ ์เทอรม์ เินิ ้ล จ ากดั (มหาชน)             

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเหดนชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัด ขึน้ใน       
วนัที ่25 เมษายน 2562 และใหจ้่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเปดนจ านวนเงนิทัง้สิน้ 
23.00 ลา้นบาท ซึง่เมื่อรวมกบัเงนิปันผลระหว่างกาลหุน้ละ 0.06 บาท รวมเปดนเงนิปันผลทัง้สิน้อตัราหุ้นละ 
0.12 บาท 

35.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2562 ของบรษิัท ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562  
มมีตเิหดนชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่25 เมษายน 2562 เพื่อขออนุมตัิ
การจดัสรรก าไรจากการด าเนินงานปี 2561 เปดนส ารองตามกฎหมายจ านวน 5.40 ล้านบาท และให้จ่ายเงิน   
ปันผลจากก าไรของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเปดนจ านวนเงนิทัง้สิน้ 59.80 ลา้นบาท ซึ่งเมื่อรวม
กบัเงนิปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท รวมเปดนเงนิปันผลทัง้สิน้อตัราหุ้นละ 0.30 บา 

35.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2562 ของบรษิัท ท ีเอส คลงัสนิค้า จ ากดั เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562   
มมีตเิหดนชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่25 เมษายน 2562 เพื่อขออนุมตัจิ่ายเงนิ
ปันผลจากก าไรจากการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 5 บาท รวมเปดนจ านวนเงนิทัง้สิน้ 2.50 ล้านบาท  

 

36. การอนุมตังิบการเงนิ 
 

คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัใิหอ้อกงบการเงนิแลว้ เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562 
 

_________________________________


