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บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) (“TSTE” หรอื บริษทัฯ”) จดัตัง้ขึน้เมื่อ 27 กนัยายน 2519 
โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมน ้าตาล ประกอบดว้ยโรงงานน ้าตาลจ านวน 9 โรงงาน เป็นผูเ้ริม่ก่อตัง้โดยใชช้ื่อว่าบรษิทั เดอะไทย
ชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล คอปอเรชัน่ จ ากดั มเีป้าหมายเพื่อใชค้ลงัสนิคา้และท่าเทยีบเรอืบนพืน้ทีป่ระมาณ 93 ไร่ และต่อมาซือ้
ทีด่นิเพิม่เตมิและในปัจจุบนัสามารถขยายพืน้ที่เป็น 153 ไร่ 1 งาน 41.2 ตารางวา เพื่อใชเ้ป็นทีเ่กบ็พกัรอสนิคา้น ้าตาล
เพื่อเตรยีมขนถ่ายขึน้เรอืเดนิสมุทร และวางแผนใหค้ลงัสนิคา้ตดิแม่น ้าเจา้พระยาแห่งนี้เป็นศนูยก์ลางของโรงงานน ้าตาล
ของกลุ่มสมาชกิและผูส้่งออกน ้าตาลของประเทศ ซึง่ประกอบดว้ยโกดงัเกบ็สนิคา้จ านวน 32 หลงั ท่าเทยีบเรอืจ านวน 3 
ท่า บรษิัท เดอะไทยชูการ์ เทอร์มเินิ้ล คอปอเรชัน่ จ ากดั ได้รบัอนุญาตเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2533 และได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัในปี 2537 ใช้ชื่อใหม่ว่า “บรษิทั 
ไทยชกูาร ์ เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน)” ทะเบยีนเลขที ่0107537001692 มาจนถงึปัจจุบนั  

ดว้ยวสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารและโลจสิตกิส ์รวมทัง้โอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิของ
ธุรกจิบรรจุภณัฑ ์บรษิทัฯ จงึไดข้ยายการลงทุนในแต่ละสว่นงานออกไปโดยจดัตัง้เป็นบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ดงันี้ 

- บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัย่อย) (“TMILL”) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายแป้งสาล ีทัง้
แบบโปรตนีสงู และแบบโปรตนีต ่า โดยแป้งสาลโีปรตนีสงูจะเหมาะส าหรบัผลติบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป บะหมีส่ด ขนมปัง และ
อาหารสตัว์ และแป้งสาลโีปรตีนต ่า จะเหมาะกบัการผลติบสิกติ เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรอืแป้งอเนกประสงค์ ในปี 
2555 TMILL ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหท้ าการซือ้ขาย
หุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามญั เพิม่ทุนจ านวน 85 ล้านหุ้น จ าหน่ายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป ปัจจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ TMILL รอ้ยละ 69.34  

 
- บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั (บริษัทย่อย) (“TSW”) ประกอบธุรกิจคลงัสนิค้าทัง้แบบเทกอง และแบบ

กระสอบ รวมถงึการใหบ้รกิารขนถ่ายสนิคา้และการเปลีย่นบรรจุภณัฑ ์
 
- บรษิัท ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (บรษิัทย่อย) (“TSO”) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามนัพชื

ปาล์มเพื่อการบรโิภค ทัง้ในส่วนของน ้ามนัปาล์มโอเลอนิผ่านกรรมวธิ ี(Refined Palm Olein: RO) และน ้ามนัปาล์มขน้ 
(RBD Palm Oil: RPO) รวมถงึผลติภณัฑพ์ลอยได ้ไดแ้ก่ ไขปาลม์สเตยีรนิ (RBD Palm Stearin: RS) และ กรดไขปาลม์ 
(Palm Fatty Acid Distillate: PFAD) 

 
- บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จ ากดั (บริษัทย่อย) (“TSG”) ประกอบธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ เป็นอาคาร

หอ้งพกัอาศยั 4 ชัน้ จ านวน 45 หอ้ง รวมถงึการประกอบธุรกจิซือ้มาขายไป 
 
- บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์ จ ากดั (บรษิทัย่อย) (“TSTL”) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์

ต่างๆ อาท ิกระสอบพลาสตกิ ขวดพลาสตกิ ป๊ีป เป็นตน้ รวมถงึการร่วมลงทุนในธุรกจิท่าเรอืคอนเทนเนอร ์16C 
 
- บรษิทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล จ ากดั (บรษิทัร่วม) (“PCCT”) ประกอบธุรกจิรบัจา้งบรหิารท่าเรอืเพือ่

ขนถ่ายสนิคา้ท่าเรอืคอนเทนเนอร ์16C เป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่าง บรษิทั อาร ์ซ ีแอล โลจสิตกิส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของ บรษิทั อาร ์ซ ีแอล จ ากดั (มหาชน) (“RCL”) กบั TSTL โดย TSTL ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20  

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ    
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 คณะกรรมการบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) ไดท้บทวนและอนุมต้วิสิยัทศัน์และพนัธกจิ โดยมี
นโยบายด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยยดึหลกัการด าเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคารพ
ต่อสทิธมินุษยชนและผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใต ้ วสิยัทศัน์  และพนัธกจิ  ดงันี้ 

 
วิสยัทัศน์   เราคือ กลุ่มบริษัทให้บริการด้านโลจสิติกส์ และด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัอาหารในระดบั

มาตรฐานสากลภายใตก้ารใหบ้รกิารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 
พนัธกิจ   

1) ปรบัปรุง พฒันา มาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์อย่างต่อเนื่องใน ระดบัสากล 
2) เสรมิสรา้งพนัธมติรทางการคา้ และสรา้งโอกาสการลงทุนในธุรกจิโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
3) บรหิาร จดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื่อเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั ผ่านการควบคุมตน้ทุน 

และควบคุมคุณภาพสนิคา้ในระดบัมาตรฐาน 
4) ส่งเสรมิ การพฒันา สนิค้า ผลติภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การเพิม่มูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค 

(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) 
5) สรา้งผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมร่วมกนั ระหว่างหุน้สว่นทางธุรกจิ เพื่อความส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนื 
 
เป้าหมายระยะสัน้   
ปี 2561 เป็นปีแห่งการเรยีนรู้และพฒันา โดยการเสรมิสร้าง เรยีนรู้ วฒันธรรมองคก์ร และปรบัปรุงโครงสรา้ง

องคก์รใหเ้ป็นระบบ รวมถงึการสรา้งทมีงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น 
ปี 2562 เป็นปีแห่งประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และพนัธมติรทางธรุกจิ โดยการพฒันาการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้

และท่าเรอืดว้ยมาตรฐานสากล เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ รวมถงึการสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ   
ปี 2563-2564 เป็นหนึ่งในผูใ้หบ้รกิารทีด่แีก่ลูกคา้ มคีวามสะดวก รวดเรว็ มสีถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก

ให้แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ มีระบบการบริการลูกค้าโดยลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสนิค้าและบริการได้
ตลอดเวลาดแูลซ่อมบ ารุงสถานทีต่ลอดจนเครื่องจกัรต่างๆ เพื่อพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ตลอดเวลา 

 
เป้าหมายระยะยาว (ภายในปี 2565 -2568) ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั คอื การพฒันาธุรกจิบรกิารขนถ่าย

สนิค้าให้มคีวามสะดวกรวดเร็วเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่น าสนิค้าเข้ามาใช้บรกิารให้มคีวามหลากหลายขึ้นไม่เพียงแต่
เฉพาะสนิคา้หลกั ไดแ้ก่ น ้าตาลทรายดบิและน ้าตาลทรายขาวเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึสนิคา้อุปโภคและบรโิภคอื่นๆ รวมถงึ
การใหบ้รกิารดา้นบรรจุภณัฑแ์ก่ลกูคา้เพื่อสรา้งการบรกิารทางดา้นโลจสิตกิสอ์ย่างครบวงจร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ  
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พฒันาการส าคญัของ TSTE ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2519 ก่อตัง้ บรษิทั เดอะไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล คอปอเรชัน่ จ ากดั ประกอบธุรกจิท่าเรอืและ
คลงัสนิคา้บนพืน้ที ่93 ไร่ รมิแม่น ้าเจา้พระยา ต่อมาซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิรวมเป็น 153 ไร่ 1 
งาน 41.2 ตารางวา เพื่อใชเ้ป็นพืน้ทีเ่กบ็พกัรอสนิคา้น ้าตาลเพื่อเตรยีมขนถ่ายขึน้เรอืเดนิ
สมุทร โดยเป็นคลงัสนิคา้ทีต่ดิแม่น ้าเจา้พระยาเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการส่งออกน ้าตาลของ
โรงงานน ้าตาลของกลุ่มสมาชกิและผูส้่งออกน ้าตาล 

2533 ไดร้บัอนุญาตเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่13 
กรกฎาคม 2533  

2537 จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และเปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ไทยชูการ ์เทอร์
มเินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 

2556 ก่อสรา้งโกดงัเกบ็สนิคา้เพิม่จ านวน 2 หลงั เนื้อทีร่วม 12,237 ตารางเมตร 
2557 ก่อสรา้งโกดงัเกบ็สนิคา้เพิม่จ านวน 1 หลงั เนื้อทีร่วม 2,800 ตารางเมตร 
2558 - ก่อสรา้งอาคารส านักงานใหม่ 7 ชัน้ 1 อาคารและเพิม่โกดงัเกบ็สนิคา้ 1 หลงั เนื้อทีร่วม 

2,660 ตารางเมตร 
- ด าเนินการโครงการมหาวงษ์วิลล่า เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จ านวน 25 ยูนิต และ
ทาวน์เฮาส ์จ านวน 77 ยนูิต 
- ยกเลกิการท าธุรกจิรบัฝากกากน ้าตาล(โมลาส) ซึ่งทางผู้บรหิารมคีวามเหน็ว่าปัจจุบนัมี
การตดิต่อจากลกูคา้เพื่อขอรบัฝากกากน ้าตาลลดลง 

1.2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั  

2519 

2520 

2530 

2562 

2521 

     2519 
       ก่อตั้ง บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิ

เน้ิล จ ากดั (มหาชน)  ช่ือเดิม 
บริษทั เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิ
เน้ิล คอปอเรชัน่ จ  ากดั   

     2521 
      ก่อตั้ง บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง 

จ ากดั  ช่ือเดิม บริษทั ไทยชูการ์ 
ไซโลแวร์เฮา้ส์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั   

 

     2520 
      ก่อตั้ง บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์

จ ากดั (มหาชน)  ช่ือเดิม บริษทั 
ไทยชูการ์คลงัสินคา้  จ  ากดั   

     2520 
      ก่อตั้ง บริษทั ที เอส ขนส่ง

และโลจิสติกส์  จ  ากดั  ช่ือเดิม 
บริษทั ไทยชูการ์ขนส่ง  จ  ากดั   

2526 

     2526 
      ก่อตั้ง บริษทั ที เอส 

อุตสาหกรรมน ้ ามนั  จ  ากดั  ช่ือ
เดิม บริษทั ชูการ์ไซโล
คลงัสินคา้ จ  ากดั   

     2530 
      ก่อตั้ง บริษทั ที เอส คลงัสินคา้  

จ  ากดั   
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- เปลีย่นแปลงจ านวนและมูลค่าหุน้สามญัทีต่ราไว ้(Par Value) ของบรษิทัจากเดมิมลูค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จ านวน 145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว ้0.50 บาท จ านวน 
290,399,934 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมจ านวน 
145,199,929 หุน้ เป็นจ านวน 290,399,858 หุน้ 

2559 - บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 145,199,967 บาทเป็น 145,199,929 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 290,399,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพื่อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 29,039,986 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ
จ านวน 145,199,929 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 174,239,915 บาท โดยออกหุน้
สามญัใหม่จ านวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท โดยหลงัจากการเพิม่
ทุนจดทะเบยีนแลว้ บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 174,239,915 บาท แบ่งเป็น หุน้สามญั 
จ านวน 348,479,830 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
- การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2559 เพื่อจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 
34,847,965 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วน
จ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน 
ราคาจองซือ้ 1 บาทต่อหุน้ และทีป่ระชุมฯ มมีตลิดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 174,239,915 
บาท เป็น 174,239,822.50 บาท และอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัเพื่อซือ้ทีด่นิ
จาก บรษิทั แพนสนิทรพัย ์จ ากดั เพื่อใหบ้รษิทั ไดน้ ามาท าประโยชน์ในโครงการต่างๆ 
ทัง้โครงการท่าเทยีบเรอืตู ้คอนเนอรแ์ละการรบัฝากสนิคา้ โดยเพิม่ทุนจดทะเบยีนแบบ
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ ใชเ้งนิทุนจาก 174,239,822.50 บาทเป็น 191,663,805 บาท 
และบรษิทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้จาก 174,239,822.50 บาท เป็น 
191,663,590.50 บาท เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2559 โดยมรีายละเอยีด 
ของทุนจดเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี้  
-  ท ุน จดท ะ เบ ยีน  191, 663, 805 บ าท  แ ล ะท ุน จดทะ เบ ยีนช า ร ะ แล ว้ เ ป็น เ ง นิ 
191,663,590.50  บาท  

2560 - ได้รบัการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการที่ดจีากสมาคมกรรมการบรษิัทไทยในระดบัดีมาก 
(Very Good) 4 ดาว 
- แต่งตัง้นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทัง้นี้ใหม้ผีล
ตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม 2561 พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
- แต่งตัง้นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ ด ารงต าแหน่งรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทัง้นี้ให้
มผีลตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม 2561 พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
กรรมการผูจ้ดัการ 

2561 - ไดร้บัการประเมนิการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่
26 เมษายน 2561 จากสมาคมผูล้งทุนไทย ในระดบัคะแนน 96.00 คะแนน ระดบัดเียีย่ม 
เกรด 4 ดาว 
- บรษิทัใชส้ทิธแิปลงสภาพ TMILL-W1 ครัง้ส ุดทา้ย ในเดอืนตุลาคม 2561 จ านวน 
37,349,120 หน่วย ในราคาหน่วยละ 2.00 บาท รวมเป็นเงนิ 74,698,240 บาท ปัจจุบนั
ถอืหุน้ทัง้หมด 274,508,840 หุน้ คดิเป็น รอ้ยละ 68.86 
- จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท โดยจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้
วนัที ่23 พฤศจกิายน 2561 จ านวน 383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 22,999,630.86 บาท 
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-  ได ร้ บัมาตรฐานระบบบรหิารงานค ุณภาพ ISO 9001:2015 จาก AMC Service 
Company Limited 

2562 - ลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิ อาท ิลงทุน
รถบรรทุกกระสอบ จ านวน 10 คนั รถบรรทุกน ้าตาลทรายเทกอง 2 คนั รถตกั 2 คนั     
รถโฟลท์ลฟิท ์จ านวน 14 คนั ปรบัปรุงระบบขนถ่ายน ้ าตาลทรายดบิระหว่างไซโล 
ปรบัปรุงระบบพ่นน ้าตาลทรายดบิ สายพาน และสถานีเททา้ย 
- พฒันาระบบบรหิารจดัการท่าเรอืและคลงัสนิคา้ ผ่านระบบ IT 
- พฒันาระบบตรวจสอบคุณภาพการใหบ้รกิาร 
- จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท โดยจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้
วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 จ านวน 383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 38,332,718.10  บาท 

 
พฒันาการส าคญัของ TMILL ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2520 ก่อตัง้ บรษิทั ไทยชูการค์ลงัสนิคา้ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท ด าเนินธุรกจิ
คลงัสนิคา้โดยรบัฝากสนิคา้น ้าตาลทรายดบิและน ้าตาลทรายขาวเป็นหลกั 

2544 ยกเลกิใบอนุญาตประกอบกจิการคลงัสนิคา้ และจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั 
ไทยชูการ ์อนิเตอร์เทรด จ ากดั ด าเนินธุรกจิเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ คลงัสนิคา้เทกอง 
ใชพ้กัสนิคา้น ้าตาลทรายดบิรอขนถ่ายขึน้เรอืเดนิสมุทร 

2548 เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 200 ลา้นบาท เปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์
จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกจิโรงงานแป้งสาล ีโดย TSTE ไดเ้พิม่สดัส่วนการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 
97.13 ของทุนจดทะเบยีน 

2550 จดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 200 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท โดยสดัส่วนการถอื
หุน้ของ TSTE เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 98.82 ของทุนจดทะเบยีน 

2552 เพื่อน า TMILL จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  จงึไดป้รบัโครงสรา้งทนุของ
บรษิทั โดยลดทุนจดทะเบยีนจาก 400 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท เหลอืจ านวนหุน้ 2 
ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

2553 จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) และเปลีย่นแปลง
มูลค่าทีต่ราไวจ้าก 100 บาทต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุน้ รวมทัง้เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 85 
ลา้นบาท จากเดมิ 200 ลา้นบาท เป็น 285 ลา้นบาท 

2555 TMILL จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ   
 
พฒันาการส าคญัของ TSW ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2530 บรษิัท ท ีเอส คลงัสนิค้า จ ากดั (บรษิัทย่อย) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัท มทีุนจดทะเบยีน 50 
ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ ้นสาม ัญจ านวน 500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100.- บาท  
เรียกช าระแล้วหุ้นละ 25.- บาท เป็นเงิน 12,500,000 บาท บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์ิ
เน้ิล จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 62.60 ของทุนจดทะเบยีน ด าเนินธุรกจิคลงัสนิคา้ โดย
รบัฝากสนิคา้ประเภทน ้าตาลทรายดบิแบบเทกองและน ้าตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบ
เพื่อรอการขนถ่ายขึน้เรอืเดนิสมุทร 
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พฒันาการส าคญัของ TSO ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2526 ก่อตัง้ บรษิทั ชูการไ์ซโลคลงัสนิคา้ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 30 ลา้นบาท ประกอบธุรกจิ
ไซโลและคลงัสนิคา้  

2544 ยกเลกิใบอนุญาตประกอบกจิการคลงัสนิคา้  
2552 จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ท ีเอส  อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั และเพิม่

ทุนจดทะเบยีนเป็น 200 ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 94.31 ของทุนจดทะเบยีน 
เพื่อด าเนินธุรกจิโรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์เพื่อบรโิภค  

2555 จดทะเบยีนเพิม่ทุนเป็น 600 ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 97.48 ของทุนจด
ทะเบยีน  

2556 เนื่องจาก TSO ขาดทุนจากราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในสต๊อกมรีาคาสงูกว่าราคาตลาด จงึให ้
บรษิทั โอพจีเีทค จ ากดั เช่ากจิการโรงกลัน่น ้ามนัปาลม์เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ เดอืน
พฤษภาคม 2556 ถงึ พฤษภาคม 2559 

2559 บรษิทั โอพจีเีทค จ ากดั ต่อสญัญาเช่ากจิการโรงกลัน่น ้ามนัปาลม์ออกไปอกีเป็นระยะเวลา 
3 ปี ตัง้แต่ เดอืนพฤษภาคม 2559 ถงึ พฤษภาคม 2562 

2561 - ลดทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ เป็นเท่ากบั 300,000,000 บาท เป็นหุน้สามญั 6,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 50 บาท  
- บรษิทั โอพจีเีทค จ ากดั ยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบก าหนด เนื่องจากขาดสภาพคล่อง  
บรษิทัฯ ไดร้บัโอนพนักงาน TS Oil เดมิจาก OPG กลบัมาเป็นพนักงานของ  TS Oil 
เหมอืนเดมิ และรบัพนักงานบางส่วนของ OPG พรอ้มทัง้รบัมอบทรพัยส์นิ 
- ได้รบัมาตรฐานระบบมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร ISO 22000:2005 จาก BIS GROUP 
(Thailand) Company Limited 

2562 เพื่อใหแ้นวทางการด าเนินธุรกจิมุ่งเน้นเรื่องการกลัน่น ้ามนัพชืชดัเจน ทาง TSO ไดป้รบั
โครงสรา้งธุรกจิ โดยโอนธุรกจิบรรจุภณัฑ ์อาท ิขวดบรรจุน ้ามนัพชื และป๊ีป เป็นต้น ให้
ทาง TSTL 

 
พฒันาการส าคญัของ TSG ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2521 ก่อตัง้ บรษิทั ไทยชูการ ์ไซโลแวรเ์ฮา้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั   
2544 ยกเลกิใบอนุญาตประกอบกจิการคลงัสนิคา้  
2548 เปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 50 ล้านบาท เรยีก

ช าระค่าหุน้เตม็มูลค่าจดทะเบยีน บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้อยู่
รอ้ยละ 79.78 ด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยัโดยมอีาคารทีพ่กัอาศยัขนาดความสงู 9 ชัน้ 
มหี้องพกัจ านวน 262 ห้อง ตัง้อยู่ในซอยเอราวัณสิง่ทอ ถนนปู่ เจ้าสมงิพราย อ าเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ   

2552 ก่อสร้างอาคารให้เช่าพกัอาศยัเพิม่อกี 1 หลงั มหี้องพกัประมาณ 45 ห้อง ตัง้อยู่บนที่ดนิของ
บรษิทัฯ ในซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจา้สมงิพราย อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 

2559 - ใหบ้รษิทั มนัเดย ์แมน จ ากดั เช่าทเีอสเอ อพารต์เมนต ์2 อาคารหอ้งพกัอาศยั 4 ชัน้จ านวน 45 
หอ้ง มกี าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559  ถงึวนัที ่31 มกราคม 2562 
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- ขายทีด่นิพรอ้มอาคารพกัอาศยั 9 ชัน้ มจี านวน 263 หอ้ง พืน้ทีข่นาด 9,520 ตารางเมตร 
ใหก้บับรษิทั โซล่า แอสฟัลท ์จ ากดั ในราคา 75 ลา้นบาท 

2562 เปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั ด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั และซือ้มา
ขายไปสนิคา้อุปโภคบรโิภค 

 
พฒันาการส าคญัของ TSTL ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2520 ก่อตัง้ บรษิทั ไทยชูการข์นส่ง จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5 ลา้นบาท ประกอบธุรกจิขนส่ง
สนิคา้ 

2550 เปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั และเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 50 
ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 77.44 ของทุนจดทะเบยีน ประกอบธุรกจิรบัขนส่ง
สนิคา้แป้งสาลโีดยมลีูกคา้ TMILL ใชบ้รกิาร   

2551 - จดทะเบยีนเพิม่ทุนเป็น 50 ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 77.44 ของทุนจด
ทะเบยีน 
- ไดเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้จาก TSTE เพื่อปรบัปรุงและตดิตัง้เครื่องจกัรเป็นโรงงานผลติ
กระสอบพลาสตกิบรรจุภณัฑ ์ เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่โรงงานน ้าตาล โรงงานแป้งสาลแีละ
จ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอกที่ใชบ้รรจุพชืผลทางการเกษตรปุ๋ ย และอื่นๆ โดยเริม่
ด าเนินการผลติและจ าหน่ายในเดอืนตุลาคม 2551 

2552  และเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 80 ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 85.90 ของทุนจด
ทะเบยีน เพื่อตดิตัง้เครื่องจกัรผลติกระสอบเพิม่เตมิ   

2558 - จดทะเบยีนเพิม่ทุนเป็น 400 ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 85.90 ของทุนจด
ทะเบยีน 
- ลงทุนโครงการท่าเทยีบเรอืตู้คอนเทนเนอร ์พืน้ที ่32,388 ตารางเมตร สามารถรองรบัตู้
คอนเทนเนอร ์รวมทัง้หมด 3,500 Teus 

2559 ร่วมลงทุนกบั บจก. อาร ์ซ ีแอลโลจสิตกิส ์เพื่อจดัตัง้ บจก.ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล 
โดยถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ประกอบกจิการรบัจา้งบรหิารท่าเรอืเพื่อขนถ่ายสนิคา้ 

2561 - ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก ACS Registrars 
Company Limited 
- ปรบัปรุงท่าเรอืเพื่อสรา้งโรงพกัสนิคา้ ซึง่มเีน้ือที ่10 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา 

2562 เพื่อให ้TSTL เป็นบรษิทัแกนในธุรกจิบรรจุภณัฑข์องกลุ่มบรษิทั TSTL จงึรบัโอนธรุกจิ
บรรจุภณัฑ ์อาท ิขวดบรรจุน ้ามนัพชื และป๊ีป เป็นต้น จาก TSO 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

      การถือหุ้นของบริษัทในบริษทัย่อย ณ วนัที ่31  ธันวาคม  2562 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) (TSTE) 

                  บริษทัยอ่ย 4 (TSTL) 
ธุรกิจ  :  บรรจุภณัฑแ์ละบริการขนส่งสินคา้ 

 ทุนจดทะเบียน            : 400,000,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้               : 400,000,000  บาท 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด      : 4,000,000  หุ้น 
 มูลค่าหุ้น                     : 100  บาท 
 

กรรมการ 

17.79% 
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                  บริษทัยอ่ย 5 (TSO) 
ธุรกิจ : โรงงานกลัน่น ้ามนัพืชและปาลม์ 

 ทุนจดทะเบียน            : 300,000,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้               : 300,000,000  บาท 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด      : 6,000,000  หุ้น 
 มูลค่าหุ้น                     : 50  บาท 
 

                  บริษทัยอ่ย 3 (TSG) 
ธุรกิจ : ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์และซ้ือมาขายไป 

 ทุนจดทะเบียน            : 50,000,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้               : 50,000,000  บาท 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด      : 500,000  หุ้น 
 มูลค่าหุ้น                     : 100  บาท 
 

                  บริษทัยอ่ย 1 (TSW) 
ธุรกิจ : คลงัสินคา้ 
 ทุนจดทะเบียน            : 50,000,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้               : 12,500,000  บาท 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด      : 500,000  หุ้น 
 มูลค่าหุ้น                     : 100  บาท 

                  บริษทัยอ่ย 2 (TMILL) 

ธุรกิจ :  โรงงานแป้งสาลี 
 ทุนจดทะเบียน            : 399,000,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้               : 398,644,061  บาท 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด      : 398,644,061  หุ้น 
 มูลค่าหุ้น                     : 1   บาท 
 

TSTE 
68.86% 

 

กรรมการ 

0.67% 
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หมายเหต ุ    
- 1.  บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั ประกอบกจิการคลงัสนิคา้ และตามทีพ่ระราชบญัญตั ิคลงัสนิคา้ ไซโล              

และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558 ไดม้ผีลบงัคบัใชน้ับตัง้แต่วนัที ่25 ธนัวาคม 2558 ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกจิการคลงัสนิคา้ ไซโล               
และหอ้งเยน็ ตามพรบ. ดงักล่าว มไิดก้ าหนดเงื่อนไขไวว้่ากรรมการของผูป้ระกอบกจิการคลงัสนิคา้ต้องถอืหุน้รวมกนั                 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการก าหนดเงื่อนไขควบคุม                  
กจิการคลงัสนิคา้ พ.ศ. 2535 แลว้  

- 2.  ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ ของบริษทัย่อย  ไดแ้ก ่
- 2.1  บริษทั ที เอส คลงัสินค้า จ ากดั (TSW) 

ผูถ้อืหุน้อื่นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกีย่วขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 
บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จ ากดั 14.16 มนีายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั มัน่คงสยามธุรกจิ จ ากดั 1.04 
มนีายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั น ้าตาลกุมภวาปี จ ากดั 0.05 ไม่ม ี
นายสรวง  เรอืงศุข 1.34 ไม่ม ี
นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 1.49 ไม่ม ี

รวม 18.08  
 

   - 2.2 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) (TMILL)   
   จดทะเบยีนและซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยมบีรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน)    

ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 68.86 ส่วนที่เหลือร้อยละ 31.14 เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ใน บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
   - 2.3  บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ากดั (TSG) 

ผูถ้อืหุน้อื่นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกีย่วขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 

บรษิทั ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั 5.11 
มนีายพงศ ์ ชนิธรรมมติร  และนายวนิย ์ ชนิธรรมมติร 
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จ ากดั 5.04 มนีายณรงค ์เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 4.10 
มนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์
และนายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์ เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั มัน่คงสยามธุรกจิ จ ากดั 1.07 
มนีายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 1.04                  ไมม่ ี
นายชยั   อรุณานนทช์ยั 0.52                 ไมม่ ี
นายสรุจกัร  เรอืงศุข 0.17                  ไมม่ ี
นางพลูลาภ  เรอืงศุข 0.17                 ไมม่ ี
บรษิทั น ้าตาลกุมภวาปี จ ากดั 0.01                 ไมม่ ี

รวม 17.23  
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- 2.4  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส ์ จ ากดั (TSTL) 
ผูถ้อืหุน้อื่นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกีย่วขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
10.13 

มนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์    
และนายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์ เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั มัน่คงสยามธุรกจิ จ ากดั 
2.63 

มนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จ ากดั 0.53 มนีายณรงค ์เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 
บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั 

0.25 
มนีายพงศ ์ ชนิธรรมมติร  และนายวนิย ์ ชนิธรรมมติร  
เป็นกรรมการร่วม 

ผูถ้อืหุน้ 17 ราย ถอืหุน้รวมกนั 0.17                ไมม่ ี
รวม 13.71  

 
   - 2.5  บริษทั ที เอส อตุสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั  (TSO) 

ผูถ้อืหุน้อื่นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกีย่วขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 
บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จ ากดั 1.00 มนีายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 
บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั 

0.26 
มนีายพงศ ์ ชนิธรรมมติร  และนายวนิย ์ ชนิธรรมมติร  
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 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 มัน่คงสยามธุรกจิ จ ากดั 0.16 มนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช เดชวทิกัษ์               

เป็นกรรมการร่วม 
นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 0.17                ไมม่ ี

รวม 2.37  
  
 
 
 

กลุ่มบริษัท ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และ

ด าเนินธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอาหารและบรรจภุณัฑ ์โดยมบีรษิทัฯ ซึง่ประกอบธุรกจิหลกัไดแ้ก่ ใหบ้รกิารท่าเรอื คลงัสนิคา้

และขนถ่ายสนิคา้ ซึง่มนี ้าตาลทรายดบิ น ้าตาลทรายขาวเป็นสนิคา้หลกั ในสว่นของคลงัสนิคา้นอกจากจะใชเ้กบ็พกัรอการส่ง

มอบขึน้เรอืเดนิสมุทรแลว้ บรษิทัฯ ยงัใหล้กูคา้เช่าเพื่อเกบ็สนิคา้อื่นๆ ไดแ้ก่ ขา้วสาร น ้ามนัพชืและสนิคา้ทางการเกษตรอื่นๆ  

เพื่อรอการส่งมอบขึน้เรอืเดนิสมุทรไปต่างประเทศหรือขนส่งออกไปจ าหน่ายภายในประเทศได้อกีดว้ย ในส่วนธุรกจิอาหาร 

ประกอบด้วย โรงงานแป้งสาลี โรงงานกลัน่น ้ามนัปาล์ม  และธุรกจิบรรจุภณัฑ์และอื่นๆ ประกอบด้วย โรงงานบรรจุ

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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ภณัฑ ์และซือ้มาขายไปรวมทัง้การใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ โดยกลุ่มบรษิทัทัง้หมด ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั ตัง้อยู่ที่ ต าบล

ส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่รวม 153 ไร่ 1 งาน 41.2 ตารางวา   

ทัง้นี้ ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในปัจจุบนัสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกจิ คอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยโครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ แยกตามประเภทธุรกจิส าหรบัปี 2561 – 2562 เป็นดงันี้ 

 
 

หมายเหตุ    1 .รายไดร้วมจากการประกอบธุรกจิยงัไม่หกัรายการระหว่างกนั  
       2. ก าไรสทุธยิงัไมห่กัสว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 
 

บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานของบรษิทัอยู่ในสถานะทีด่มีผีลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอดและมกีาร
จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ดมีรีะบบควบคุมภายในตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได ้(ลบ.) % รายได ้(ลบ.) %

บมจ. ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิล้ ธุรกจิขนถ่ายสนิคา้และบรกิารทา่เทยีบเรอื 409.05 17.78% 420.79 14.68%

บจก. ท ีเอส คลงัสนิคา้ ธุรกจิคลงัสนิคา้ 89.22 3.88% 142.45 4.97%

บจก. ท ีเอส ฟลาวมลิล์ ธุรกจิผลติและจ าหน่ายแป้งสาลี 1405.47 61.11% 1,485.83 51.82%

บจก. ท ีเอส อตุสาหกรรมน ้ามัน ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามันปาลม์ 174.24 7.58% 540.36 18.85%

บจก. ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส์ ธุรกจิทา่เทยีบเรอืคอนเทนเนอรแ์ละบรรจภัุณฑ์ 212.44 9.24% 266.73 9.30%

บจก. ท ีเอส จ ึเทรดดิง้ ธุรกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพย ์และซือ้มาขายไป 9.63 0.42% 10.89 0.38%

2,300.05            100.00% 2,867.05          100.00%

2561 2562
บรษิทั ประเภทธุรกจิ

รวม

   

 TSTE 

ธุรกจิท่าเรอืและคลงัสนิคา้ ธุรกจิอาหาร ธุรกจิบรรจุภณัฑแ์ละอื่นๆ 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                           แบบ 56 - 1 

 
 
 
 
 

 ท่าเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเจา้พระยา บรเิวณถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอ
พระประแดง จ ังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยท่าเรอื 3 ท่า ได้แก่ 16A, 16B และ 16C โดยที่ บรษิัท ไทยชูการ์ 
เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน)  (TSTE)  บรหิารท่าเรอื 16A, 16B เป็นท่าเรอืเพื่อการขนส่งสนิคา้เกษตร อาทเิช่น น ้าตาล, 
ขา้วสาล,ี น ้ามนัพชื, น ้ามนัปาล์มดบิ และน ้ามนัปาล์มผ่านกรรมวธิ ีเป็นต้น ทัง้สนิค้าที่เป็นลกัษณะเทกอง (Bulk) และ
กระสอบ (Bag) รวมไปถึง สนิค้าที่บรรจุในชะลอม (Pre-Sling) และในส่วนของท่าเรอื 16C เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่ง
สนิค้าตู้คอนเทนเนอร์ บรหิารงานโดย บรษิัท ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิอล จ ากดั (บรษิัทร่วม) (“PCCT”) ซึ่งเป็น
บรษิทัร่วมทุนระหว่าง บรษิทั อาร ์ซ ีแอล โลจสิตกิส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั อาร ์ซ ีแอล จ ากดั (มหาชน) 
(“RCL”) กบั TSTL โดย TSTL ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20    

 
 

2.1.1.1. บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน)  (TSTE)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0107537001692 

2.1. การประกอบธุรกจิของแต่ละประเภท 

2.1.1. ธุรกจิท่าเรือและคลงัสินค้า 
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 ประเภทสนิคา้และปรมิาณสนิคา้ผ่านท่าเรอื 16A และ 16B ในปี 2560 – 2562 เป็นดงันี้ 
ประเภทและปริมาณสินค้าท่ีให้บริการแก่ลูกค้า   
          หน่วย  :  เมตรกิตนั 

ประเภทสินค้า ปี 2560 ร้อยละ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ 

น า้ตาลทรายดบิ 227,621.400 38.71 234,169.670 29.69 463,153.250 49.28 

น า้ตาลทรายขาว 217,264.250 36.94 445,912.650 56.54 385,429.000 41.01 

ข้าวสาล ี 53,375.080 9.08 48,831.990 6.19 18,832.930 2.00 

ร าข้าวสาล ี - - 22,694.320 2.88 13,106.720 1.39 

น า้มนัปาล์มดบิ 41,234.900 7.01 18,086.630 2.29 30,118.710 3.20 

กรดน า้มนัปาล์ม 5,463.260 0.93 142.89 0.02 1,221.340 0.13 

แป้ง 7,256.810 1.23 15,317.820 1.94 2,851.340 0.30 

ปาล์มใส - - 2,621.100 0.33 7,149.990 0.76 

ไขปาล์ม 14,708.250 2.50 899.080 0.11 2,541.620 0.27 

ทรายแก้ว 5,965.470 - - - - - 

น า้เมลด็ในปาล์ม 15,201.680 2.58 - - - - 

น า้มนัปาล์มข้น - - - - 12,411.730 1.32 

น า้มนัถั่วเหลือง - - - - 2,935.040 0.31 

รวม 588,091.100 100.00 788,676.150 100.00 939,751.670 100.00 
 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
บรษิทัมลีูกคา้หลกัคอืโรงงานสมาชกิซึง่มผีูบ้รหิารเป็นผูถ้อืหุน้และเป็นกรรมการบรษิทั ส่วนลูกคา้เป้าหมาย           

คอื บรรดาโรงงานน ้าตาลนอกกลุ่มและโรงงานน ้าตาลอสิระซึง่มที าเลทีต่ัง้โรงงานมคีวามเหมาะสมในการขนส่งสนิคา้          
เข้ามาใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มโรงงานในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง โดยมีสถานีส่งออกที่บรกิาร          
ขนถ่ายที่ใกล้ที่สุดคือจงัหวดัสมุทรปราการซึ่งอยู่ใกล้อ่าวไทยห่างออกไปจะเป็นท่าเทียบเรือน ้าลึกในจงัหวดัชลบุรี       
คอืแหลมฉบงั ศรรีาชาและเกาะสชีงั 
 
 

ส าหรับโรงงานน ้าตาลที่ตัง้อยู่ในภาคกลางแถบจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี จะขนส่งสินค้ามาทางด้าน                 
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมท าให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับลูกค้า                  
ไดม้ากยิง่ขึน้  จะท าใหป้รมิาณสนิคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารไม่เฉพาะสนิคา้น ้าตาลเท่านัน้ พชืผลทางการเกษตรอื่นๆ กจ็ะไดร้บั
ผลดีจากความสะดวกในด้านการคมนาคมด้วยเช่นกนั และเพื่อรองรบัปริมาณสนิค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ บริษัทได้
ปรบัปรุงประสทิธภิาพทัง้ด้านการให้บรกิารและการขนถ่ายสนิค้าให้มคีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้ท าให้เกดิความสะดวกและ                      
เกดิผลประโยชน์สงูสดุแก่ลกูคา้และเป็นการจงูใจใหน้ าสนิคา้มาใชบ้รกิารของบรษิทัใหม้ากยิง่ขึน้ 

 

นโยบายการตัง้ราคา 
เนื่องจากผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือทุกรายที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจาก                  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการพาณิชยนาว ีกระทรวงคมนาคม ซึ่งควบคุมการคดิอตัราค่าบรกิารประเภทต่างๆ            
ใหอ้ยู่ในมาตรฐานเดยีวกนั เช่น ค่าเทยีบท่าเรอื  ค่าผ่านท่าสนิคา้  ค่าบรกิารเช่าเครื่องจกัรกล ส าหรบัอตัราค่าบรกิาร                
ขนถ่ายสนิค้าหลกั  ได้แก่  น ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาว คลงัสนิค้าต่างๆ ที่ให้บริการขนถ่ายน ้าตาลต้อง
ให้บริการในอตัราเดียวกนัตามข้อตกลงร่วมกนัระหว่างโรงงานน ้าตาล  คลงัสนิค้าและผู้ส่งออกโดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย  กระทรวงอุตสาหกรรม  ในส่วนของบรษิทักพ็ยายามรกัษาตน้ทุน
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การใหบ้รกิารโดยยงัคงรกัษาคุณภาพของบรกิารใหด้ทีีสุ่ดและแสวงหาลู่ทางทีป่รบัปรุงดา้นการบรกิารจะเพิม่ประโยชน์
ใหแ้ก่ลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้บรษิทัจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบเพื่อร่วมกนัพจิารณา               
หาแนวทางแกไ้ขปัญหาและเป็นการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้  

 
สภาวะการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
ปัจจุบนัธุรกจิคลงัสนิคา้มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตมากขึน้ เนื่องจากในสว่นของภาครฐัมนีโยบายส่งเสรมิ                

ให้ผู้ประกอบการต่างๆเร่งพฒันาปรบัปรุงธุรกจิทัง้ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมากขึ้น              
คาดว่าอตัราการเจรญิเตบิโตของธุรกจิในอนาคตจะขยบัตวัสงูขึน้เป็นล าดบัท าใหปั้จจยัสนับสนุนการส่งออกจะมมีากขึน้ท า
ให้ความต้องการในด้านการเกบ็พกัสนิค้าและสถานีขนถ่ายสนิค้าจะเพิม่ขึน้ตามไปด้วยซึ่งปัจจุบนัเสน้ทางการขนส่ง
สนิคา้หลกัใหญ่ยงัคงเป็นการขนสง่ทางน ้าท าใหธุ้รกจิดา้นบรกิารขนถ่ายสนิคา้และท่าเทยีบเรอืเตบิโตตามไปดว้ย 

ส าหรบัแนวโน้มในการจดัหาเรอืเดนิสมุทรเขา้มารบัสนิคา้จะมขีนาดใหญ่ขึน้เพื่อสามารถรบัสนิคา้ไดม้ากขึน้          
ในแต่ละเที่ยวเพื่อเป็นการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามแม้จ านวนเรือที่เข้ามารับสนิค้า           
ในปัจจุบนัและอนาคตกไ็ม่ใช่เรอืเดนิสมุทรขนาดใหญ่ทัง้หมดแต่ความจ าเป็นในการขนส่งสนิค้าในปรมิาณขนาดกลาง
และขนาดเลก็กย็งัมอียู่ในอตัราสงูเช่นกนั โดยส่วนมากใชข้นส่งสนิคา้จากโกดงัเกบ็พกัสนิคา้ของบรษิทัฯ ไปขนถ่ายขึน้
เรอืเดนิสมุทรทีเ่กาะสชีงั และ/หรอืบรเิวณอ่าวไทย ท าให้บรษิทัฯ สามารถเพิม่ปรมิาณสนิค้าที่มาใชบ้รกิารไดม้ากขึน้
ขณะเดยีวกนัการขนสง่สนิคา้ประเภทน ้าตาลกม็กีารเปลีย่นแปลงวธิกีารขนสง่สนิคา้จากเดมิโรงงานจะขนสง่สนิคา้เขา้มา
พกัรอในโกดงัเก็บสนิค้าเพื่อรอการส่งมอบขึ้นเรือใหญ่แต่ปัจจุบนัมีการใช้รถตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปรับมอบสนิค้าที่
โรงงานและขนส่งไปส่งมอบขึ้นเรอืยงัท่าเทยีบเรือน ้าลึกแถบภาคตะวนัออกโดยตรงเพื่อเป็นการประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ้่ายท าใหค้ลงัสนิคา้ทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คยีง อนัไดแ้ก่  อ่างทอง ตอ้งอยู่ในภาวะแขง่ขนั
สงูอย่างไรกต็ามบรษิทัฯ กพ็ยายามหาสนิคา้ประเภทอื่นๆ เขา้มาใชบ้รกิารเพื่อชดเชยกบัปรมิาณน ้าตาลทีม่าใชบ้รกิาร
ในสว่นทีล่ดลงไปเช่นกนั  

ในส่วนของบรษิทัฯ ปัจจยัทีส่ามารถแข่งขนักบัธุรกจิทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัคอื ความสะดวกในด้าน  
ท าเลทีต่ัง้เนื่องจากบรษิทัฯ มคีลงัสนิคา้ตัง้อยู่ตดิแม่น ้าเจา้พระยาสะดวกแก่การขนถ่ายสนิค้าโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย                
ในการเคลื่อนยา้ยสนิคา้หลายทอดมกีารบ ารุงรกัษาสถานทีเ่กบ็รกัษาสนิคา้เพื่อรกัษาคุณภาพสนิคา้ของลูกคา้ใหอ้ยู่ใน
สภาพดตีัง้แต่เริม่น าเขา้มาจนถงึเวลาส่งมอบตลอดจนการใชเ้ครื่องจกัรอุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถท างานไดด้ว้ย
ความรวดเรว็และทนัก าหนดเวลา นอกจากนี้ท าเลทีต่ัง้ของท่าเรอืบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ใกลส้ะพานภูมพิล 1 และ 2 ท าใหลู้กคา้
ภาคกลางและภาคตะวนัตกของประเทศประหยดัค่าใชจ้่ายในการขนสง่ทางเรอืเพื่อสง่ออก โดยไม่ตอ้งขนสง่ทางรถไปถงึ
ท่าเรอืน ้าลกึแถบอ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรอีกีดว้ย 

 

คลงัสินค้าเพื่อเกบ็พกัและส่งมอบขึน้เรอืเดินสมุทรตามภาคต่างๆ ดงัน้ี  
จงัหวดัสมุทรปราการ (ตัง้รมิฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา) 

1. บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
2. บรษิทั มติรผลคลงัสนิคา้ จ ากดั 
3. บรษิทั ไทยรวมทุนคลงัสนิคา้ จ ากดั 

จงัหวดัอ่างทอง (ตัง้รมิฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา) 
1) บรษิทั ร่วมกจิอ่างทองคลงัสนิคา้ จ ากดั 
2) บรษิทั อ่างทองชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั 
3) บรษิทั อ่างทองคลงัสนิคา้ จ ากดั 
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 โรงงานน ้าตาลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจะขนส่งเข้าเก็บในคลังสนิค้ า                
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี ไดแ้ก่  

1. บรษิทั เคอรีส่ยามซพีอรต์ จ ากดั 
2. บรษิทั อ่าวไทยคลงัสนิคา้ จ ากดั 

ในการขนถ่ายสนิค้าขึน้เรอืเดนิสมุทรน ้าตาลที่เกบ็พกัอยู่ทีค่ลงัสนิค้าแถบจงัหวดัอ่างทองจะถูกล าเลยีงมาทาง
เรอืโป๊ะเขา้มาที่สมุทรปราการเนื่องจากความลกึของร่องน ้าไม่เอื้ออ านวยให้เรอืเดนิสมุทรผ่านเขา้ไปได้ ส่วนเรอืเดนิ
สมุทรที่มขีนาดใหญ่เกนิกว่า 20,000 ตนั จะเขา้เทยีบท่าเรอืน ้าลกึรบัสนิค้าที่คลงัสนิค้าแถบจงัหวดัชลบุรี 
 เนื่องจากน ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวเป็นสินค้าหลักผ่านท่าเรือ 16A, 16B ดังนัน้ บริษัทฯ จึง
ตัง้เป้าหมายปรมิาณน ้าตาลทรายผ่านท่า ในปี 2562  จ านวน 850,000 ตนั เป็นส่วนหนึ่งของ KPI องค์กร ซึ่งถือเป็น
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทัทีไ่ม่ใช่การเงนิตวัหนึ่ง และผลการด าเนินงานปี 2562 บรษิทัฯ มยีอดสะสมน ้าตาล
เข้ารวม 848,852 ตัน และมียอดสะสมน ้าตาลออกรวม 833,318 ตัน ใกล้เคียงเป้าหมายองค์กร และเมื่อพิจารณา
เปรยีบเทยีบปรมิาณน ้าตาลทรายผ่านท่าเมื่อเทยีบกบัปรมิาณน ้าตาลทรายทีผ่ลติไดท้ัว่ประเทศ ระหว่างปี 2560 – 2562 
เป็นดงันี้ 
 

 
ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัก าหนดระดบัความพงึพอใจของลูกค้า เป็นเป็นส่วนหนึ่งของ KPI องค์กร ซึ่งถือเป็น
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทัทีไ่ม่ใช่การเงนิอกีตวัหนึ่งดว้ย และเพื่อยกระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ บรษิทัฯ ได้
จดัจา้ง G Inspection Co., Ltd. เพื่อเป็นหน่วยงานก ากบัการปฏบิตังิาน (Compliance Unit) อกีดว้ย 
 

2.1.1.2. บริษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร ์เทอรมิ์นอล จ ากดั (บริษทัรว่ม) (“PCCT”) 

   

ปรมิาณออ้ยสง่เขา้หบีท ัว่ประเทศ (ตนั)

ปรมิาณน า้ตาลทรายทีผ่ลติไดท้ ัว่ประเทศ (ตนั)

สะสมเขา้ สะสมออก สะสมเขา้ สะสมออก สะสมเขา้ สะสมออก

ปรมิาณน า้ตาลทรายผา่นทา่ TSTE (ตนั) 444,886          401,279       680,082 707,151 848,582            833,318               

%น า้ตาลทรายผา่นทา่/น า้ตาลทรายทีผ่ลติไดท้ ัว่ประเทศ 4.44% 4.00% 4.61% 4.79% 5.82% 5.72%

2560 2561 2562
ปีปฏทินิ

92,950,098

10,029,217

134,929,298

14,762,255

130,970,003

14,580,670

ฤดกูารหบีออ้ย
รายการ

2559/2560 2560/2561 2561/2562



 

ส่วนท่ี  1  การประกอบธุรกิจ        ……….......……………รับรองความถูกตอ้ง 
 

16 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                           แบบ 56 - 1 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทา่เทยีบเรอืขนสนิคา้ตูค้อนเทนเนอร ์(Terminal Handing Service) เพื่อการขนสง่สนิคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยมขีอ้มลูท่าเรอื ดงันี้ 
 

TERMINAL PROFILE 

 BERTH DETAIL Terminal 16C for   International Vessels 

 LENGTH OF BERTH 184 M.  ( Determine Length Overall 172 M.) 

 BERTH AVAILABLE DRAFT 8.5 m. ( At Low Tide ) 

 REEFER PLUGS 72 Plugs 
 

TERMINAL EQUIPMENTS 

 MOBILE HARBOUR CRANES 2 Units ( SWL 100 Tons ) 

 REACH STACKERS 6 Units ( SWL 41 Tons ) 

 SIDE LOADER ( EMPTY ) 2 Unit ( SWL 10 Tons ) ( 7 Tiers ) 

 FORKLIFTS 7 Unit 

 TRUCKS & CHASSIS 15 Set 

 
ในปี 2562 ท่าเรอื 16C (TSTL) ที่บรหิารงานโดย PCCT มสี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 3 ของท่าเทยีบ

เรอืขนสนิค้าตู้คอนเทนเนอร์เชงิพาณิชย ์เฉพาะที่ให้บรกิารบรเิวณแม่น ้า โดยในปี 2562 มตีู้คอนเทนเนอรผ์่านท่าเรอื 
16C จ านวน 108,337 TEUs  
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2.1.1.2. บริษทั ที เอส คลงัสินค้า จ ากดั  (TSW)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105530047784 

 

  ลกัษณะธุรกจิ : คลงัสนิคา้และรบัฝากสนิคา้ 
ประกอบกจิการคลงัสนิค้าและตามที่พระราชบญัญัติ คลงัสนิค้า ไซโล และห้องเยน็ พ.ศ. 2558 มอีาคารคลงัสนิค้า     

แบบเทกอง 1 หลงั พืน้ที ่8,767.50 ตารางเมตร สามารถรบัฝากน ้าตาลได้ 65,000 ตนั และในปี 2558 ได้สร้างโกดงัสนิค้าจ านวน     
2 หลงั ไดแ้ก่ โกดงัเกบ็สนิคา้หมายเลข 43 พืน้ที ่2,613 ตารางเมตร และโกดงัเกบ็สนิคา้หมายเลข 45 พืน้ที ่6,773 ตารางเมตร   
เพื่อรบัฝากน ้าตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบๆ ละ 50 กโิลกรมั  และเช่าคลงัสนิค้าจากบรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ้ล จ ากดั 
(มหาชน) โดยมรีายการระหว่างกนั ไดแ้ก่  ค่าเช่าคลงัสนิคา้ ค่าเช่าทีด่นิ ค่าขนถ่ายและค่าบรกิารซึง่คดิอตัราในราคายุตธิรรม
และเท่ากบัทีค่ดิกบัลกูคา้ทัว่ไป   
  
 
 
 
 

2.1.2.1. บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  (TMILL)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105520001455  

  
 

2.1.2. ธุรกจิอาหาร 
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ลกัษณะธุรกจิ : โรงงานแป้งสาล ี
  ผลติและจ าหน่ายแป้งสาลโีดยสัง่เมลด็ขา้วสาลซีึง่เป็นวตัถุดบิมาจากต่างประเทศทัง้หมดเพื่อน ามาโม่เป็นแป้ง

สาลมีทีัง้แบบโปรตนีสงู และแบบโปรตนีต ่า โดยแป้งสาลแีต่ละชนิดทีผ่ลติไดจ้ะน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิผลติสนิคา้ทีแ่ตกต่าง
กนั หากเป็นแป้งสาลโีปรตนีสงูจะเหมาะส าหรบัผลติบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู บะหมีส่ด ขนมปัง และอาหารสตัว ์ในขณะทีแ่ป้ง
สาลโีปรตนีต ่าจะเหมาะกบัการผลติบสิกติ เคก้ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรอืแป้งอเนกประสงค ์ 

 

ชนิดของผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่าย 
1.  แป้งบะหมีส่ด ส าหรบัท าเสน้บะหมีแ่บบจนี มปีรมิาณโปรตนีรอ้ยละ 11-13 และแป้งท าเสน้บะหมีแ่บบญีปุ่่ น 

มปีรมิาณโปรตนีรอ้ยละ 10-11 โดยคุณสมบตัขิองแป้งสาลจีะท าใหบ้ะหมีม่คีวามเหนียว ยดืหยุ่นดมีคีวามอ่อนนุ่มและสสีวย 
2.  แป้งขนมปัง มปีรมิาณโปรตนีสงูอยู่ทีร่อ้ยละ 13-14 และมปีรมิาณกลูเตน็สงู ซึง่กลูเตน็เป็นโปรตนีทีส่กดั

จากแป้งสาล ีโดยคุณสมบตัจิะมคีวามเหนียว และยดืหยุ่นด ีดูดซมึน ้าไดม้าก ทนทานต่อการนวดและการหมกัท าใหข้นมปัง                  
มคีุณภาพดไีดร้ปูทราง มขีนาดใหญ่ เนื้อละเอยีดเหนียวนุ่ม 

3.  แป้งบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป มปีรมิาณโปรตนีสงูอยู่ทีร่อ้ยละ 10-12 โดยคุณสมบตัขิองแป้งสาลจีะท าใหบ้ะหมี่          
มคีวามเหนียว นุ่ม สเีหลอืง น่ารบัประทาน 

4.  แป้งบสิกติ มปีรมิาณโปรตีนค่อนขา้งต ่าถึงปานกลางอยู่ทีร่้อยละ 9-10 โดยแป้งดงักล่าวมคีวามเหนียว  
และดดูซมึน ้าทีพ่อเหมาะส าหรบัท าบสิกติ ขนมปังกรอบ ขนมไข ่วอฟเฟิล แพนเคก้ โดนทัเคก้ ขนมสาลีแ่ละขนมทอดต่างๆ 

5.  แป้งอเนกประสงค ์มปีรมิาณโปรตนีปานกลางประมาณรอ้ยละ 10-11 มคีวามเหนียว ยดืหยุ่น และดูดซมึ
น ้าพอเหมาะ ใช้ท าขนมได้หลากหลายชนิด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋  โดนัท โรตี เค้ก คุกกี้ ขนมเป๊ียะ ขนมไข่ ขนมสาลี ่  
แพนเคก้ วอฟเฟิล  ซาลาเปาและขนมทอดต่าง ๆ  

6.  แป้งอาหารสตัว ์ เช่น  อาหารกุง้  อาหารปลา  อาหารสนุขั เป็นตน้ ซึง่มปีรมิาณโปรตนีในสดัสว่นรอ้ยละ 13 
7.  อื่นๆ เช่น แป้งสาลีส าหรับท าซาลาเปา ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต ่าอยู่ที่ร้อยละ 7-9 แป้งสาลีส าหรับท า

ปาท่องโก๋ มปีรมิาณโปรตนีอยู่ทีร่อ้ยละ 7-9  แป้งขนมปังโฮลวที มปีรมิาณโฮลวทีสงูถงึรอ้ยละ 50 อุดมไปดว้ยใยอาหาร 
วติามนิ  แร่ธาตุ 

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บรษิทัแบ่งการจดัจ าหน่ายออกเป็น 3 ช่องทาง คอื   
1)  จดัจ าหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
2)  จดัจ าหน่ายใหก้บัผูข้ายสง่หรอืยีปั่ว๊รายใหญ่  
3)  จดัจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชแ้ป้งสาลขีนาดย่อม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (www.tmill.co.th) 
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2.1.2.2. บริษทั ที เอส อตุสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (TSO)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105526040126  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ลกัษณะธุรกจิ : โรงกลัน่น ้ามนัปาลม์  
กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑท่ี์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดเด่น: ของ TSO คอืเป็นโรงกลัน่น ้ามนัพชื ทีอ่ยู่ใกลท้่าเรอืซึง่สามารถขนส่งน ้ามนัพชืจากเรอืขึน้บก และ

จากบกลงเรอืได้ กอปรกบั TSO มถีงับรรจุน ้ามนัพชืจ านวนมาก ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถประหยดัค่าขนส่งทัง้ใน
สว่นของการขนสง่วตัถุดบิ และสนิคา้ส าเรจ็รปูได้ 

Fractionating 
 

Raw Material 

Crude Palm Oil 
(CPO) 

Palm Oil 
Crushing 

Mill 

Production 

Deodorization and 
Distillation 

 
Refined Bleach 

Deoderized Palm 
Oil (RPO) 

Palm Fatty Acid Distillate 
(PFAD) 

320 Tons (CPO) 
per Day 

300 Tons (RPO) 
per Day 

16 Tons (PFAD) 
per Day 

Refined Palm 
Stearin (RS) 

60 Tons (RS) per 
Day 

 
 

400 Tons (CPO)  
per Day 

Nameplate Capacity  
 

300 Tons (RPO)  
per Day 

Nameplate Capacity 

180 Tons (RO) 
per Day 

240 Tons (RPO) 
per Day 
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Logistic Service  

 Chao Phraya River Port (16A & 16B) Pipe Line / Loading Facility  

 Land Transportation Mass Flow Meter & Double Weight & CCTV 
 

Tank Capacity (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  

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1.   กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) เช่น โรงงานผลติอาหาร  อาหารสตัว ์ สบู่  น ้ามนัเครื่องและเคมภีณัฑต่์าง  ๆ เป็นตน้ 
2.  กลุ่มหา้งสรรพสนิคา้ (Modern Trade) เช่น  หา้งบิก๊ซ ี หา้งแมค็โคร   เป็นตน้ 
3.  กลุ่มรา้นคา้สง่ (Wholesale) เช่น   ยีปั่ว๊  ซาปัว๊  เป็นตน้ 
4.  กลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง (End User) เช่น รา้นอาหาร  เบเกอรีแ่ละโรงแรม  เป็นตน้ 

 

รปูแบบบรรจภุณัฑท่ี์จดัจ าหน่าย 
1. ขวด ขนาด 1 ลติร บรรจุใสห่บี  (หบีละ 12 ขวด) 
2.  ถุง ขนาด 1 ลติร บรรจุใสห่บี (หบีละ 12 ถุง) 
3. ป๊ีบ 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. รถแทงคเ์ดีย่ว ขนาด 12-13 ตนั  และรถแทงคพ์่วง  ขนาด 26-30 ตนั 

  
มาตรฐานต่างๆ ท่ีได้รบัการรบัรอง 
1. เครื่องหมายรบัรองระบบ ISO 22000 : 2005  เลขที ่GB10/81733 
2. เครื่องหมายรบัรองระบบ GMP เลขที ่TH10/5399 
3. เครื่องหมายรบัรองระบบ HACCP เลขที ่10/5340 
4. เครื่องหมายรบัรองฮาลาล เลขที ่กอท.ฮล. B536/2553 (มาตรฐานอาหารมุสลมิ) 
5. เครื่องหมายรบัรองโคเชอร ์(มาตรฐานอาหารยวิ) 
6. เครื่องหมายรบัรอง RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
7. และอยู่ระหว่างการขอเครือ่งหมายรบัรอง FSSC 22000 และ BRC 22000 
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2.1.3.1. บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส ์จ ากดั  (TSTL)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105520002486 

ลกัษณะธุรกจิ : โรงงานบรรจุภณัฑแ์ละโลจสิตกิส ์TSTL ใหบ้รกิารบรษิทัในเครอืเป็นหลกั มกี าลงัการผลติ ดงันี้ 

Production Capacity 

 ผลิตขวด (24 x 29) 1,500,000 ขวดต่อเดือน 

 ผลิตฝา  2,900,000 ขวดต่อเดือน 

Packing Capacity (น ้ามนัพืช (8 x 26)) 

 แบบขวด 104,000 หีบต่อเดือน 

 แบบถงุ  52,000 หีบต่อเดือน 

 แบบป๊ีบ (13.75L หรอื 18.0L) 78,000 ป๊ีบต่อเดือน 

 แบบถงั (190 Kg.)  5,200 ถงัต่อเดือน 

 
2.1.3.2. บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ากดั (TSG)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105521016901  
ลกัษณะธุรกจิ : ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละหอ้งพกัอาศยั และซือ้มาขายไปสนิคา้อุปโภคบรโิภค  
ด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ หอ้งพกัอาศยัขนาด 45 หอ้ง ตัง้อยู่ในซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจา้สมงิพราย  

ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  ปี 2562 มลีกูคา้เช่าพกัอาศยัคดิเป็นรอ้ยละ 86.67 

2.1.3. ธุรกจิบรรจุภณัฑ์และอ่ืนๆ 
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เนื่องจากบรษิทัด าเนินธุรกจิดา้นการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ขนถ่ายสนิคา้ขึน้เรอืเดนิสมุทร  ใหเ้ช่าโกดงัเกบ็สนิคา้          

และใหบ้รกิารท่าเทยีบเรอื เป็นหลกั ปัจจยัความเสีย่งของบรษิทัจงึอาจเกดิขึน้ไดท้ัง้ปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร    
ดงันัน้การใหบ้รกิารทีด่แีละการดูแลเอาใจใสต่่อสนิคา้ทีม่าใชบ้รกิารตลอดจนการรบัผดิชอบต่อสนิคา้ ตัง้แต่การน าเขา้มา
ในสถานทีเ่กบ็พกัจนถงึเสรจ็สิน้การสง่มอบขึน้เรอืเดนิสมุทรเพื่อด ารงไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของลกูคา้และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง  
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความเชื่อมัน่ในการน าสินค้าเข้ามาใช้บริการและเป็นการสร้างความเชื่อถือให้เกิด
ความสมัพนัธอ์นัดทีีจ่ะใชบ้รกิารของบรษิทัต่อไปอกีเป็นเวลายาวนาน อนัจะมผีลไปถงึการสรา้งผลก าไรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ของบรษิ ัท ในขณะเดยีวกนับรษิทัยงัต้องพจิารณาถึงปัจจยัภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิบรกิาร เช่น 
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัใหม่ สภาวะเศรษฐกจิ เป็นต้น ดงันัน้ในส่วนของปัจจยัความเสีย่งอนัอาจจะเกดิขึน้ได้กบับรษิทั
และบรษิทัย่อยซึง่หากเกดิขึน้อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานและฐานะการเงนิท าใหไ้ม่เป็นไปตามทีค่วรจะเป็นใน
สถานการณ์ปกติ หรอือาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบรษิทัซึง่สามารถ
สรุปพอสงัเขปไดด้งันี้ 

3.1. ความเส่ียงด้านการบริหารคลงัสินค้า 
เนื่องจากธุรกจิของบริษัทมคีลงัสนิค้าส าหรบัเกบ็พกัน ้าตาลทรายส าหรบัรอการขนถ่ายขึน้เรือเดนิสมุทร     

และใหบ้รษิทัย่อยเช่า ไดแ้ก่  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) เช่าเพื่อเกบ็วตัถุดบิ ไดแ้ก่  ขา้วสาลใีนการผลติ
แป้งสาลี เพื่อจ าหน่าย บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั เช่าเพื่อปรบัปรุงเป็นอาคารบรรจุน ้ามนัชนิดต่างๆ      
และบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจสิติกส์ จ ากดั เช่าเพื่อปรบัปรุงเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ์ท าให้     
พื้นที่การให้บรกิารด้านรบัฝากสนิค้าน ้าตาลลดลงไปเป็นการเสยีโอกาสในการท าธุรกจิด้านรบัฝากและขนถ่ายสนิคา้ 
ดงันัน้ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการก่อสร้างโกดงัขนาดใหญ่เพิ่มขึน้อกี 1 หลงั ซึ่งสามารถจุสนิค้าได้เพิม่ขึน้      
อกีประมาณ 2,660 ตนั เพื่อเป็นการชดเชยพืน้ทีโ่กดงัสว่นทีม่กีารปรบัปรุงใหบ้รษิทัย่อยเช่าเพื่อประกอบธุรกจิ  

นอกจากนัน้บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั (“บรษิทัย่อย”)ไดด้ าเนินการก่อสรา้งโกดงัสนิคา้จ านวน 2 หลงั          
มพีืน้ทีร่วม 9,386 ตนั เพื่อใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ทัง้ทีบ่รรจุกระสอบและสนิคา้เทกองในปรมิาณมากขึน้  

 

3.2. ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในเรือ่งความปลอดภยัของสินค้า 

เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ให้ความส าคญัในเรื่องความสะอาดปลอดภัยจากสิง่เจอืปน           
ของสนิคา้เนื่องจากน ้าตาลทรายเป็นสนิคา้ประเภทผลติภณัฑใ์นการปรุงอาหารมากขึน้ดงันัน้การด าเนินงานของบรษิทั 
อาจได้รบัผลกระทบหากความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคในเรื่องความปลอดภยัของสนิค้าของบรษิัทลดลงจากความเสี่ยง                    
ที่สนิค้าอาจมสีารปนเป้ือนหรอืระบบการจดัเกบ็สนิค้าทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนระบบการจดัการการขนถ่าย
สนิคา้ขึน้เรอืเดนิสมุทรหรอืการมอบสนิคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอรเ์พื่อสง่มอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

 

ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งในเรื่องผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคในเรื่องความปลอดภยัของอาหาร   
บรษิทัใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ในเรื่องของกระบวนการท างานทีต่้องไดม้าตรฐาน  โดยควบคุมคุณภาพทุกขัน้ตอนเพื่อให้
สินค้าที่บริษัทรับฝากและส่งมอบไปยังลูกค้ามีความปลอดภัยต่อการน าไปผลิตสินค้าเพื่อบริโภคตลอดจนการ
ประสานงานและตดิตามควบคุมการขนส่ง   มกีารเกบ็ตวัอย่างสนิคา้เพื่อน ามาตรวจสอบคุณภาพทัง้ขาเขา้และขาออก
เพื่อเป็นทีย่อมรบัของลูกคา้ทัง้ดา้นเจา้ของสนิคา้และผูซ้ือ้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดด้ าเนินการขอใบรบัมาตรฐาน ISO 
9001 เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคและคู่คา้ของบรษิทั ในสว่นของบรษิทัย่อย ไดผ้่านมาตรฐาน Food Safety ทัง้ 
GMP และอย. โดยเฉพาะอย่างยิง่ TSO ได้รบัรองมาตรฐาน ISO 22000 และก าลงัยื่นขอการรบัรองมาตรฐาน FSSC 
22000 และ BRC 22000 

3.  ปัจจยัความเส่ียง 



 

ส่วนท่ี  1  การประกอบธุรกิจ        ……….......……………รับรองความถูกตอ้ง 
 

23 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                           แบบ 56 - 1 

 

3.3.  การบริหารสภาพคล่อง 

บรษิัทมกีารจดัการความเสีย่งด้านสภาพคล่องทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิัทจะสามารถจดัหาเงนิ            
ไดเ้พยีงพอทีจ่ะรองรบัภาระผูกพนัต่างๆ เมื่อครบก าหนดเวลาดว้ยต้นทุนทีเ่หมาะสมซึง่อยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรหิารเป็นผูก้ าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารสภาพคล่องรวมถงึท าการพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิทุนทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาวเพื่อใหก้ารสนบัสนุนเงนิทุนใหแ้ก่บรษิทัและบรษิทัย่อยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

3.4. ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารเป็นความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากความผดิพลาดหรอืความไม่เพยีงพอของกระบวนการ
ท างาน  พนักงาน  ระบบงาน  และ/หรอืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตลอดจนปัจจยัภายนอกซึง่ท าใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อบรษิทัทัง้ทางตรงและทางออ้มโดยมกีารจดัตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk Sub-
Committee) เพื่อท าหน้าทีค่วบคุมดา้นปฏบิตัิการด าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดพร้อมกบัติดตามความคบืหน้าของการ
จดัการความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารทีส่ าคญัอย่างใกลช้ดิและรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจดัประชุมระหว่าง
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ประกอบดว้ยคณะท างานบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ ผูต้รวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งส่งผลให้กระบวนการบรหิารความเสีย่งและกระบวนการตรวจสอบภายในของบรษิทั       
มปีระสทิธภิาพขึน้ 

 

 

ในปีการผลิต 2561/2562 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทัว่ประเทศจ านวน 130,970,003.605 ตัน ผลิตเป็นน ้าตาลรวม 
14,580,670 เมตริกตนั มีปริมาณลดลงฤดูการผลิตปี 2560/2561 ประมาณ 1.23% โดยบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล 
จ ากดั (มหาชน) ด าเนินกจิการท่าเทยีบเรอืให้บรกิารขนถ่ายสนิค้าขึน้เรอืเดนิสมุทร ให้เช่าโรงพกัสนิค้าบรกิารบรรจุ
กระสอบสนิคา้เพื่อรอการขนสง่ไปยงัต่างประเทศ หรอืรอขนสง่ออกไปเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศและมสีิง่อ านวยความ
สะดวกในการใหบ้รกิาร 

 

ในปี 2562 แมว้่าปรมิาณออ้ยและการผลติน ้าตาลทัว่ประเทศจะลดลง แต่บรษิทัฯ ไดต้ัง้เป้าหมายในการรบั
น ้าตาลเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 850,000 ตัน เนื่องจากบริษัทฯ มีความมัน่ใจในคุณภาพการให้บริการที่มีประสทิธิภาพ 
สะอาดและรวดเรว็ บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ในปี 2562 ดงันี้  
 

ก.  คลงัสินค้า 
 

โกดงัหลงัท่ี พืน้ท่ีใช้สอยต่อหลงั (ตรม.) รวมพืน้ท่ี (ตรม.) 

1 – 2 1,650 3,300 
3 825 825 

4 – 9 1,650 9,900 
10 – 12 1,650 4,950 

13 2,063 2,063 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
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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 43 หลงั พืน้ท่ีรวม 89,015  ตารางเมตร 
 

หมายเหต ุ  
1.  โกดงัหลงัที่ 1-7 ให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) เช่าที่ดินเพื่อด าเนินธุรกิจ

โครงการท่าเทยีบเรอืตูค้อนเทนเนอร ์
2.  โกดงัหลงัที ่ 10 – 13  (4 หลงั)  ใหบ้รษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) เช่าด าเนินธุรกจิโรงงานแป้งสาล ี
3.  โกดงัหลงัที ่14 ใหบ้รษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) เช่าตดิตัง้เครื่องจกัรเพื่อด าเนิน

ธุรกจิโรงงานผลติกระสอบพลาสตกิบรรจุภณัฑ ์
4.  โกดงัหลงัที ่17-22  (6 หลงั) ใหบ้รษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (บรษิทัย่อย) เช่าเพื่อด าเนินธุรกจิโรงงาน 

กลัน่น ้ามนัปาลม์และอาคารบรรจุ 
5.  โกดงัหลงัที่ 37 และ 38 (2 หลงั) บรษิัทฯ รื้อถอนให้บรษิัท ท ีเอส ขนส่งและโลจสิติกส ์จ ากดั (บรษิัทย่อย)                           

เช่าทีด่นิเพื่อประกอบธุรกจิเป็นลานวางตูค้อนเทนเนอร ์
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ข. ถงัเก็บกากน ้าตาล (โมลาส) บริษัทฯ ได้ยกเลิกการท าธุรกิจรับฝากกากน ้ าตาล  ปัจจุบันบริษัทได้ให้       
บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั เช่าถงัจ านวน 4 ถงั ความจุรวม 40,000 เมตรกิตนั เพื่อเกบ็น ้ามนัปาลม์ดบิและ
น ้ามนัพชี  

 

ค. ท่าเทียบเรือ  จ านวน 3 ท่า (16A, 16B, 16C) ความยาวรวม 357 เมตร พืน้ทีใ่ชส้อย  5,655 ตารางเมตร 
(สามารถเทยีบเรอืเดนิสมุทรขนาด 12,000 ตนั ไดพ้รอ้มกนั 2 ล า) ส าหรบัท่าเทยีบเรอืหมายเลข 16C ปรบัปรุงพืน้ทีเ่พื่อให ้
บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) เช่าท่าเทยีบเรอืเพื่อด าเนินธุรกจิโครงการท่าเทยีบเรอืตู้คอนเทนเนอร ์
 

ง.  เรือล าเลียง  (เรอืโป๊ะ) จ านวน 3 ล า ความจุรวม 3,700 ตนั ให้การบรกิารล าเลยีงน ้าตาลทรายและสนิคา้
เกษตรอื่นๆ  เพื่อขนถ่ายสนิคา้จากสมุทรปราการไปขึน้เรอืเดนิสมุทรบรเิวณท่าเทยีบเรอืน ้าลกึทีอ่่าวไทยและเกาะสชีงั 
ปัจจุบนัไดข้ายใหก้บั บรษิทั พรปิยะฌาน โลจสิตกิส ์จ ากดั (บรษิทัทีไ่ม่มรีายการเกีย่วโยงกนั) ในราคารวม 12 ลา้นบาท 

 
จ.  พืน้ท่ีว่างให้เช่าวางสินค้า  พืน้ทีใ่ชส้อย 8,504 ตารางเมตร 

 
ฉ. อาคารห้องชัง่และสะพานชัง่ 2 เครือ่ง โดยมปีระสทิธภิาพในการชัง่น ้าหนกัสงูสดุ 80 ตนั พืน้ทีใ่ชส้อย 474  ตารางเมตร 

 
ช. ลานจอดรถบรรทุก  พืน้ทีใ่ชส้อย 9,000 ตารางเมตร  สามารถจอดรถบรรทุกพ่วงไดป้ระมาณ 100 คนั 

 
บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน)  (TSTE)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0107537001692 

มีใบอนุญาตสิทธิบตัรและข้อก าหนดต่างๆ ดงันี้ 
1.  ใบอนุญาตให้ใช ้ท่าเทยีบเร ือ   ที่ 16A, 16B กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชย์นาว ี กระทรวง

คมนาคม เลขทะเบยีนที ่1/2561 และ 2/2561 มอีายุ 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่9 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่8 มกราคม 2563 เพื่อให้
เรอืใหญ่เทยีบท่าขนถ่ายสนิคา้  โดยจะตอ้งด าเนินการภายใตเ้งื่อนไขดงันี้.- 

1.  หา้มทิง้เศษสนิคา้ ขยะ ของเสยี สิง่ปฏกิูล น ้าเสยี น ้าปนน ้ามนั น ้าทอ้งเรอืและสารเคมต่ีางๆ ลงแหล่งน ้า    
พรอ้มจดัภาชนะรองรบัขยะเป็นระยะๆ ใหเ้พยีงพอกบัการใชง้านภายในโครงการ   

2.  ต้องควบคุมการขนถ่ายสินค้ามิให้หกหล่นหรือฟุ้งกระจายและดูแลรักษาความสะอาดท่าเทียบเรือ                  
ท่อระบายน ้าอย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัมใิห้เกดิการอุดตนัหรอืหมกัหมมของเศษสนิค้าขยะมูลฝอยควรตดิป้ายเตอืน                
หา้มทิง้ขยะใหพ้นกังานเหน็อย่างชดัเจน 

3.  ก าชบัใหค้นงานระมดัระวงัการเกบ็กวาดอย่าลกัลอบกวาดหรอืทิง้เศษสนิคา้ ขยะ  ลงสูแ่ม่น ้า 
4.  ตอ้งท าความสะอาดบ่อดกัไขมนัและบ่อบ าบดัน ้าเสยีอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยเดอืนละ 2 ครัง้ 
5.  ต้องตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ทีป่ล่อยออกจากโครงการทุกจุดโดยตรวจวดั Ph, BOD, Suspended Solid  

และ Grease Oil  และแอมโมเนีย–ไนโตรเจน (Nh-N) เป็นประจ าทุก 3 เดอืนและรายงานผลให้กรมการขนส่งทางน ้า  
กระทรวงคมนาคมทราบ 

6.  ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เสนอไว้ในรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

7.  ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 

2.  ใบอนุญาตประกอบกจิการท่าเรอืเดนิทะเล  กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชย์นาว ีกระทรวงคมนาคม               
เลขทะเบยีนที่ 43/2561 มีอายุ 5 ปี  ตัง้แต่วนัที่ 18 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที่ 17 ตุลาคม 2563 ส าหรบัประกอบกจิการ
ท่าเรอืเดนิทะเลโดยมทีี่พกัสนิคา้สิง่ติดตัง้และเครื่องมอื เครื่องอุปกรณ์ ทัง้นี้ต้องด าเนินการโดยมกีารป้องกนัมใิหเ้กดิ                      
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการจัดท ารายงานประจ าเดือนแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเทียบเรือ                            
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ประเภทและปริมาณสนิค้าที่ผ่านท่า รายงานประจ าปีแสดงสภาพปัจจุบนัของท่าเรือเกี่ยวกบัที่พักสินค้า สิง่ติดตัง้                   
เครื่องอุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ 

 

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จากเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย  เล่มที่ 13                   
เลขทะเบยีนที ่33/2559 มอีายุ 1 ปี  ตัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่11 กรกฎาคม 2563 คลงัสนิคา้มพีืน้ที่เกนิ
กว่า 1,000 ตารางเมตร 
 4. หนังสอืรบัรองการปฏบิตัขิองท่าเรอืเพื่อรกัษาความปลอดภยั เลขที ่26/2560 จากกรมเจา้ท่า ตัง้แต่วนัที ่
19 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที ่18 ธนัวาคม 2565 เพื่อด าเนินการรกัษาความปลอดภยัของเรอืระหว่างประเทศ 

 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 
  -ไม่ม ี– 
  

งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
  -ไม่ม ี– 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินค้า จ ากดั  (TSW)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105530047784   
มีใบอนุญาตต่างๆ ดงัน้ี.- 
1.  ใบอนุญาตประกอบกจิการคลงัสนิคา้ ออกโดยกองส่งเสรมิและบรหิารระบบตลาด อธบิดกีรมการคา้ภายใน 

กระทรวงพาณิชย ์เลขที ่02-0101-030-25092560 มอีายุ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่25 กนัยายน 2560 ถงึวนัที ่24 กนัยายน 2563   
ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้งด าเนินการภายใตพ้ระราชบญัญตั ิคลงัสนิคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558  ดงันี้ 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบสนิคา้ทัง้หมดทีเ่กบ็ไวใ้นคลงัสนิคา้อย่างน้อยปีละสองครัง้ในเดอืนมถุินายนและเดอืนธนัวาคม 
- จดัท ารายงานประจ าปีแสดงฐานะการเงนิและกจิการของบรษิทัและสง่ต่ออธบิดกีรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชย ์
- จดัให้มีบญัชีแสดงการรบั-จ่ายสนิค้า บญัชีคุมสนิค้า ณ ที่ท าการและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบไดทุ้กเวลา 
2.  ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบยีนที ่          

3-2(5)-3/36 สป มีอายุ 5 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจการเก็บรักษา              
และขนถ่ายน ้าตาลทรายดว้ยเครื่องจกัรและระบบสายพานล าเลยีงสนิคา้เพื่อสง่ออก 

3.  ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบยีนที ่            
3-2(5)-4/36 สป  มีอายุ 5 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจการเก็บรกัษาและ         
ขนถ่ายน ้าตาลทรายดว้ยเครื่องจกัรและระบบสายพานล าเลยีงสนิคา้เพื่อสง่ออก 

4.  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จากเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย เล่มที่ 13                 
เลขที ่34/2559 มอีายุ 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่24 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่23 สงิหาคม 2563 คลงัสนิคา้มพีืน้ทีเ่กนิกว่า 1,000 ตารางเมตร 
 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 
- ไม่ม ี– 
 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  (TMILL)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0107553000131  
มีใบอนุญาตต่างๆ ดงัน้ี.- 
1. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เลขทะเบยีนที ่            

3-9(2)-4/50 สป มอีายุ 5 ปี  ตัง้แต่วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัที่ 1 มกราคม 2565 ประกอบกจิการโรงงานแปรรูป  
ขา้วสาล ีท าแป้งขา้วสาล ี
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2. ใบอนุญาตน าหรอืสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร  จากส านักงานสาธารณสุข จงัหวดัสมุทรปราการ   
เลขทะเบยีนที่ 11-4-01150 มอีายุ 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เพื่อรบัรองว่าเป็นผู้
ไดร้บัอนุญาตใหน้ าเขา้ซึง่อาหารเพื่อจ าหน่ายตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 

3. ใบอนุญาตผลติอาหาร  จากส านักงานสาธารณสุข จงัหวดัสมุทรปราการ  เลขทะเบยีนที่ 11-2-00151                    
มอีายุ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เพื่อรบัรองว่าเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหผ้ลติอาหาร เพื่อ
จ าหน่าย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2552 

4. ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์  จากกรมปศุสัตว์  เลขที่ 25 ฉบับที่ 42/2560 มีอายุ 3 ปี ตัง้แต่วันที่ 2 
พฤศจกิายน 2560 ถึงวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2563 เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รบัอนุญาตผลติอาหารสตัว์ ตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบญัญตัคิวบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์พ.ศ.2525  

5. ใบอนุญาตมซีึง่ยุทธภณัฑ์ จากกรมยุทธภณัฑ ์กระทรวงกลาโหม เลขทะเบยีนที ่620507858 ใบอนุญาต
ฉบบันี้ให้ใชไ้ด้ถึงวนัที ่19 กรกฎาคม 2563 เพื่อรบัรองว่าเป็นผู้ได้รบัอนุญาตใหม้คีลอรนีเหลวอนัเป็นยุทธภณัฑต์าม
พระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑ ์พ.ศ. 2530 

6. หนังสอืส าคญัให้ใช้เครื่องหมายรบัรองฮาลาล (HALAL) จากส านักงานประธานกรรมการกลางอสิลาม       
แห่งประเทศไทย เลขทะเบยีนที่ กอท.ฮล. B131/2551 มอีายุ 1 ปี ตัง้แต่วนัที่ 5 มถุินายน 2562 ถึงวนัที่ 4 มถุินายน 
2563  เพื่อรบัรองว่าสนิคา้ของ บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากัด (มหาชน) ไดด้ าเนินการผลติตามกรรมวธิอีย่างถูกตอ้ง
ตามหลกัการศาสนาอสิลาม  

7. หนังสอืรบัรอง GMP และ HACCP เลขที่ TH08/1704 และ TH08/1703 ตามล าดบัจากบรษิัท เอสจเีอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 24 มถุินายน 2560 ถึงวนัที่ 24 มถุินายน 2563 และต้องท าการ
ตรวจติดตามคุณภาพทุกๆ 6 เดือน เพื่อรบัรองว่าบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตแป้งสาลีภายใต้
มาตรฐานดงักล่าว 

8. หนังสอืรบัรอง ISO 22000:2005 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ GB08/75218 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่24 มถุินายน 2560 ถึงวนัที่ 24 มถุินายน 2563 และต้องท าการตรวจตดิตามคุณภาพทุกๆ    
6 เดอืน เพื่อรบัรองว่า บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) มรีะบบการจดัการความปลอดภยัดา้นอาหาร 

9. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จากเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย เลขทะเบยีน                     
เล่มที ่11 เลขที ่19/59 มอีายุ 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่28 มถุินายน 2562 ถงึวนัที ่27 มถุินายน 2563 เพื่อรบัรองว่าการประกอบ
กจิการตอ้งไม่ก่อใหเ้หตุเดอืดรอ้นร าคาญ 

10. ใบอนุญาตประกอบการขนสง่สว่นบุคคลดว้ยรถทีใ่ชใ้นการขนสง่สนิคา้หรอืสิง่ของ จากกรมการขนสง่ทาง
บก  เลขทะเบยีนที ่สป.บ.112/2560 มอีายุ 5 ปี ตัง้แต่วนัที ่16 มนีาคม 2560 ถงึวนัที ่15 มนีาคม 2565 เพื่อประกอบการ
ขนสง่ (รถเบาท)์ ของบรษิทั 

11. หนังสือรับรอง Thailand Halal Standard : THS24000  จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและตรวจสอบ
ผลติภณัฑฮ์าลาลแห่งประเทศไทย เพื่อรบัรองว่าบรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการตามวธิอีย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัการศาสนาอสิลาม  

12. ใบรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบั 2 ปฏบิตัิการสเีขยีว(Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
การรบัรองเลขที ่2-7604-2562 2560 มอีายุ 2 ปี ตัง้แต่วนัที ่11 มถุินายน 2562 ถงึวนัที ่10 มถุินายน 2564 เพื่อรบัรอง
ว่าบรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินกจิกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไดส้ าเรจ็ตามความมุง่มัน่
ทีต่ัง้ไว ้

 

บตัรส่งเสริมการลงทนุ 
 - ไม่ม ี- 
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บริษทั ที เอส อตุสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (TSO)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105526040126  
มีใบอนุญาตต่างๆ ดงัน้ี.- 
1. ใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่3 จากกรมธุรกจิพลงังาน  ส านกังานพลงังานจงัหวดัสมุทรปราการ  

ทะเบยีนเลขที่ สป0310068  มอีายุ 1 ปี  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  เพื่อด าเนินการเป็น
สถานทีเ่กบ็รกัษาน ้ามนัเชือ้เพลงิ (น ้ามนัเตา A)  

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิง่ของ เลขทะเบียนที่ สป.บ.
139/2558 มอีายุ 5 ปี ตัง้แต่วนัที ่26 มนีาคม 2558 ถงึวนัที ่28 มนีาคม 2563 เพื่อด าเนินการใชร้ถบรรทุกในการขนสง่สนิคา้ 

3. ใบอนุญาตผลติอาหาร เลขที ่11-2-03561 จากสารธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ ตัง้แต่ 21 กนัยายน 2561 
ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพื่อด าเนินการผลติอาหารเพื่อจ าหน่ายตามมาตรา 14 พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 และเป็น
สถานทีเ่กบ็อาหารระบุไวใ้นใบอนุญาต 

4. ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ล าดบัที ่572/2557 จากส านักงานเทศบาลเมอืงปู่ เจา้
สมงิพราย ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 ถงึวนัที ่1 พฤษภาคม 2563 เพื่อด าเนินการประกอบการประเภท สกดัน ้ามนัจากพชื 

5. ใบอนุญาตขนย้ายดนิฟอกสี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตงัแต่วนัที่ 22 สงิหาคม 2562 ถึง วนัที่ 21 
สงิหาคม 2563 เพื่อใหน้ าสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงาน จ านวน 2,700 ตนั/ ปี  

6.ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วนรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือวิ่งของ สป.บ.153/2553         
จากกรมการขนสง่ทางบก ตัง้แต่วนัที ่28 มนีาคม 2558 ถงึวนัที ่28 มนีาคม 2563 เพื่อประกอบการขนสง่สว่นบุคคล 

7. Kosher Certifiate (TSO) จาก Thai Kashrut Service Ltd. ตัง้แต่วนัที ่31 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2563 
เพื่อรบัรองมาตรฐานอาหารยวิ (Kosher Dietary Law) 

8. ISO 22000:2005 เลขที่ FSMS 701911 จาก BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตัง้แต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561   
ถงึวนัที ่18 มถุินายน 2564 เพื่อรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety Management System) 

9. GMP (Good Manufaturing Practice) เลขที ่CDX 701914 จาก BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตัง้แต่ วนัที ่10 
ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที ่18 มถุินายน 2564 เพื่อรบัรองหลกัเกณฑ ์วธิกีารทีด่สี าหรบัการผลติ 

10.HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) CDX 701914 BSI (Thailand) Co.,Ltd. 
ตัง้แต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรับรองระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติ                  
ทีต่อ้งควบคุม 

11. หนังสอืรบัรองฮาลาล เลขที ่332/2561 “ตราราชา” จากฝ่ายกจิการฮาลาลคณะกรรมการประจ าจงัหวดั
สมุทรปราการ ตัง้แต่วนัที ่26 กนัยายน 2561 ถึงวนัที ่25 กนัยายน 2562 เพื่อรบัรองว่าการผลติ 5 รายการไดท้ าการ
ผลติเพื่อจ าหน่ายแก่ผูบ้รโิภค ครบถว้นตามเงื่อนไขการรบัรอง ฮาลาล 

12. หนังสอืรบัรองฮาลาล เลขทะเบยีนที่ กอท.ฮล.I390/2561 จากส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่ง
ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่26 กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่25 กนัยายน 2563 เพื่อด าเนินการใชเ้ครื่องหมายรบัรองฮาลาล 

13. หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตัง้แต่วันที่         
17 มนีาคม 2553 ถงึวนัที ่25 กนัยายน 2563 เพื่อเป็นไปตามพระราชบญัญตัเิครื่องหมายการคา้ พ.ศ.2534 

14. หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย “ราชา” จากกรมทรพัย์สินทางปัญญา ตัง้แต่วนัที่        
17 มนีาคม 2553 ถงึวนัที ่25 กนัยายน 2563 เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายการคา้นี้ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ ส าหรบัสนิคา้น ้ามนัพชื 

15. RSPO (Ordinary Type) Member No. 2–0187–10–000-00 เพื่อได้รบัการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิสมาคม 
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ตัง้แต่วนัที ่18 เมษายน 2562 ถงึวนัที ่17 เมษายน 2565 
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บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ากดั (TSG)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105521016901  
มีใบอนุญาตต่างๆ ดงัน้ี.- 
1. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เลขทะเบยีนที ่         

3-2(5)-1/36 สป มอีายุ 5 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561  ถงึวนัที ่1 มกราคม 2566 เน่ืองจากมเีครื่องจกัรระบบล าเลยีง
น ้าตาลตดิกบัอาคารคลงัสนิคา้เทกองทีบ่รษิทัฯ เป็นเจา้ของทรพัยส์นิ 

2. ใบอนุญาตใหใ้ชซ้ึ่งวทิยุคมนาคมหรอือุปกรณ์ใดๆ ของวทิยุคมนาคมและใบอนุญาตให้ตัง้สถานีวทิยุคมนาคม  
เลขทะเบียนที่ 040651000100 และ 040651000099 จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเริม่ตัง้แต่วนัที ่5 กนัยายน 2540 ตลอดอายุของเครื่อง เพื่อบงัคบัการท างานหวัพ่นน ้าตาล
ระยะไกลลงในระวางเรอืเดนิสมุทร 

3. ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (TSA 2)  ออกโดยส านักงานเทศบาลเมอืงปู่ เจา้สมงิพราย 
เล่มที่ 1 เลขทะเบยีนที่ 9/2559 มอีายุ 1 ปี  ตัง้แต่วนัที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อประกอบกิจการ
หอ้งพกัอาศยัจ านวน 45 หอ้ง   
 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 
                                - ไม่ม ี- 

 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส ์จ ากดั  (TSTL)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105520002486 
มีใบอนุญาตต่างๆ ดงัน้ี.- 
1. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ทะเบยีนเลขที ่       

จ 3-53(4)-36/51 สป มอีายุ 5 ปี  ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่1 มกราคม 2566 เพื่อผลติกระสอบพลาสตกิ 
2. ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  จากเทศบาลเมอืงปู่ เจา้สมงิพราย เล่มที ่13 ทะเบยีน

เลขที ่35/2559  มอีายุ 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่11 กรกฎาคม 2563 การทอกระสอบดว้ยเครื่องจกัร 
3. ใบอนุญาตใหใ้ชท้่าเทยีบเรอื ที ่16C  กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยน์าว ีกระทรวงคมนาคม ทะเบยีน

เลขที ่22/2561 มอีายุ 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่30 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2563 เพื่อใหเ้รอืใหญ่เทยีบท่าขนถ่ายสนิคา้
ทัว่ไปและคอนเทนเนอรท์ัง้ในและระหว่างประเทศมกีารตดิตัง้โรงพกัสนิคา้ท่าเรอื สิง่ตดิตัง้และเครื่องมอื เครื่องอุปกรณ์ 
ทัง้นี้ต้องด าเนินการโดยมกีารป้องกนัมใิหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มตลอดจนมกีารจดัท ารายงานประจ าเดอืนแสดงสถติิ
เกีย่วกบัเรอืทีใ่ชบ้รกิารท่าเทยีบเรอืประเภทและปรมิาณสนิคา้ทีผ่่านท่าตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ 

4. ใบอนุญาตประกอบกจิการท่าเรือเดนิทะเล กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 
ทะเบยีนเลขที ่43/2561 มอีายุ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที ่30 พฤษภาคม 2564 ส าหรบัประกอบกจิการท่าเรอื
เดนิทะเลโดยมโีรงพกัสนิคา้ท่าเรอืสิง่ติดตัง้และเครื่องมอื เครื่องอุปกรณ์ ทัง้นี้การด าเนินการโดยมกีารป้องกนัมใิห้เกดิ
มลพษิต่อสิง่แวดล้อมตลอดจนมกีารจดัท ารายงานประจ าเดอืนแสดงสถติเิกีย่วกบัเรอืทีใ่ชบ้รกิารท่าเทยีบเรอืประเภท
และปรมิาณสนิคา้ทีผ่่านท่า รายงานประจ าปีแสดงสภาพปัจจุบนัของท่าเรอืเกีย่วกบัทีพ่กัสนิคา้ สิง่ตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์
และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ  ตลอดจนมกีารจดัตัง้ด่านศุลกากรและท าเนียบท่าเรอืเพื่อรองรบัการขนถ่ายสนิคา้
ระหว่างประเทศภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัของ ISPS และกรมเจา้ท่า 

5. บตัรส่งเสรมิการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน กระทรวงการคลงั ทะเบยีนเลขที ่58-2293-1-00-1-0 
ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนตัง้แต่วนัที ่31 สงิหาคม 2558 ไดแ้สดงว่าเป็นผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิ
การลงทุนในกจิการขนถ่ายสนิคา้ส าหรบัเรอืบรรทุกสนิคา้ประเภท 7.1.4 กจิการขนถ่ายสนิคา้ส าหรบัเรอืบรรทุกสนิค้า
และภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง มมีลูค่าไม่เกนิ 198,000,000 บาท  

6. หนังสอืรบัรองการปฏบิตัขิองท่าเรอืเพื่อรกัษาความปลอดภยั เลขที ่27/2560 จากกรมเจา้ท่า ตัง้แต่วนัที ่
19 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที ่18 ธนัวาคม 2565 เพื่อด าเนินการรกัษาความปลอดภยัของเรอืระหว่างประเทศ  

ในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) ร่วมลงทุนกบั บจก. อาร ์ซ ีแอล 
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โลจสิติกส ์จดัตัง้ บจก.ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิอล โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 ในการว่าจ้างบรหิารจดัการ
ท่าเรอืคอนเทนเนอร ์
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างลูกค้ากบับริษทัและบริษทัย่อย  (บริษทั ที เอส คลงัสินค้า จ ากดั) 
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารเช่าคลงัสนิคา้เพื่อใหล้กูคา้เกบ็พกัสนิคา้        

เพื่อการขนถ่ายขึน้เรอืเดนิสมุทรหรอืขนส่งออกไปจ าหน่ายภายในประเทศ โดยมพีืน้ทีท่ าการในปัจจุบนั  153 ไร่ 1 งาน 
42.7 ตารางวา ให้บรกิารลูกค้าด้านต่างๆ คอื บรกิารท่าเทยีบเรอื 3 ท่า  มโีกดงัเกบ็สนิค้าชนิดบรรจุกระสอบให้เช่า
จ านวน 43 หลงั และถงัเกบ็กากน ้าตาลจ านวน 2 ถงั ความจุรวม 24,000 ตนั โดยมสีนิคา้หลกัทีใ่ชบ้รกิารไดแ้ก่ น ้าตาลทราย  
กากน ้าตาล ขา้วสาร น ้ามนัพชืและพชืผลทางเกษตรอื่นๆ นับว่าเป็นคลงัสนิค้าที่ให้บรกิารรบัฝากและขนถ่ายสนิค้า
น ้าตาลทีใ่หญ่ทีส่ดุในแถบจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

เนื่องจากการประกอบธุรกจิหลกัของบรษิัท คอืการให้บรกิารขนถ่ายสนิค้า ให้บรกิารเช่าเหมาคลงัสนิค้า          
และให้บรกิารท่าเทยีบเรอื ลูกค้าหลกัจงึได้แก่  ผู้ส่งออกน ้าตาลว่าจ้างบรษิัทให้ท าการขนถ่ายสนิค้าที่เกบ็ไว้ในคลงั               
ขึน้เรอืเดนิสมุทรเพื่อส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศและโรงงานน ้าตาลมนี ้าตาลทัง้ชนิดเทกองและบรรจุกระสอบเขา้มาใช้
บรกิาร ส่วนลูกคา้อื่นๆ ไดแ้ก่  ลูกคา้เช่าเหมาโกดงัเกบ็สนิค้าเพื่อใชเ้กบ็พกัสนิค้า  ซึง่มทีัง้สนิคา้ส่งออกและจ าหน่าย
ภายในประเทศ  อนัได้แก่ ขา้วสาร ขา้วสาล ีแป้งมนั ไม้แปรรูปและน ้ามนัพชืทีใ่ชใ้นการประกอบอาหารและอื่นๆ  ส าหรบั
ลกูคา้หลกัของบรษิทัย่อย (บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั ) ไดแ้ก่  โรงงานน ้าตาลต่างๆ ทีน่ าสนิคา้มาฝากในคลงัสนิค้าเพื่อ
รอการส่งมอบ โดยผ่านผู้ส่งออกจะแจ้งเรือมารับสินค้า โดยมีบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน)                
เป็นผูด้ าเนินการขนถ่ายสนิคา้ทีบ่รษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั (บรษิทัย่อย) เป็นผูร้บัฝากสนิคา้ 

 

ดังนัน้การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยจะสอดคล้องและเอื้อประโยชน์กันในเชิงกลยุทธ์    

นอกจากนี้บริษัทย่อยท าธุรกจิทดแทนส่วนทีไ่ม่ใช่ธุรกจิหลกัของบรษิทั  ทัง้นี้เพื่อให้เกดิความคล่องตวัในการด าเนิน

ธุรกิจให้กว้างขวางออกไปโดยฝ่ายบริหารจะมีการร่วมกันพิจารณาวางแผนธุรกิจและวิธีการเชื่อมโยงกับธุรกิจ          

ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมุ่งใช้ทรัพยากร  อุปกรณ์เครื่องมือและช่องทางต่างๆ ของบริษัทที่มีอยู่ให้เกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุและไม่มกีารด าเนินงานทีซ่ ้าซอ้นกนั 
 

เนื่องจากกจิการคลงัสนิค้ามขีอ้จ ากดัในการด าเนินธุรกจิค่อนขา้งมาก  เช่น รายได้หลกัจะต้องเป็นรายได้   

จากการรบัฝากสนิคา้  ดงันัน้ทรพัยส์นิอนัไดแ้ก่ อาคารคลงัสนิคา้ทีบ่รษิทัย่อยถอืครองอยู่เป็นคลงัสนิคา้ประเภทเทกอง                  

บรษิทัย่อยจงึไดเ้ช่าเหมาโกดงับางหลงัจากบรษิทัแมเ่พื่อรบัฝากสนิคา้ชนิดบรรจุกระสอบ  สว่นรายไดห้ลกัของบรษิทัแม่  

คือ รายได้จากการให้บรกิารขนถ่ายสนิค้า ค่าเช่าโกดงั ค่าเทียบท่าเรือ ค่าชัง่น ้าหนัก ค่าน าสนิค้าผ่านท่าและอื่นๆ                

ดังนัน้ความสมัพันธ์ของกลุ่มกิจการจึงเป็นลักษณะพึ่งพากัน  ทัง้นี้เนื่องมาจากพระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล        

และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558  มไิดก้ าหนดเงื่อนไขไวว้่ากรรมการของผูป้ระกอบกจิการคลงัสนิคา้ต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อย

กว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีน  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรื่องการก าหนดเงื่อนไขควบคุมกจิการคลงัสนิคา้ 

พ.ศ. 2535 แล้ว ดงันัน้กรรมการของบรษิัทแม่และบรษิัทย่อยเกือบทัง้หมดเป็นกรรมการชุดเดยีวกนั  ดงันัน้ในส่วนของ

อ านาจในการควบคุมบรษิทัย่อยย่อมถูกควบคุมโดยบรษิทัแม่ไปในตวั 
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เงนิลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย          
            ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2562 

               ช่ือบริษทั     ประเภทและลกัษณะธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน  
   (ลา้นบาท) 

ทุนช าระแลว้ 
   (ลา้นบาท) 

%การถือหุน้         ตน้ทุนเงินลงทุน     มูลค่าเงินลงทุน 

 
 ผูถื้อหุน้รายใหญ่อ่ืน 
  ท่ีถือหุน้เกิน 10% 

 

บจก. ที เอส คลงัสินคา้ คลงัสินคา้และรับฝากสินคา้ 50 12.50     64.13 10.073   ลา้นบาท 98.804  ลา้นบาท บจก. อสก.มิตรเกษตร1 

บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล ์
 
โรงงานแป้งสาลี 
 

399 398.66     68.86 391.073  ลา้นบาท 594.631 ลา้นบาท - 

บจก. ที เอส จี เทรดด้ิง 
 
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
และหอ้งพกัอาศยั 

50          50     79.78 40.611   ลา้นบาท 98.473 ลา้นบาท - 

บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 

 
โรงงานทอกระสอบ
พลาสติกบรรจุภณัฑสิ์นคา้
และบริการท่าเทียบเรือคอน
เทนเนอร์ 
 

400 
 

 400 
 

    85.90 
 

343.589 
   

 
ลา้นบาท 
 
 

355.658 
   

ลา้นบาท 
 

 
บมจ. น ้าตาลขอนแก่น2 

 
 

บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั 
ใหเ้ช่าคลงัสินคา้และ
โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์ 

300 300     97.48 295.168   ลา้นบาท 204.453 ลา้นบาท - 

 

ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้อยู่ในบรษิทัย่อยเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ไดแ้ก่    
1.  บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากัด  ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ากัด ร้อยละ  14.16 

ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาล  ตัง้อยู่ที่ 93/1  หมู่ 9 ถนนแสงชูโต  ต าบลดอนขมิ้น  อ าเภอท่ามะกา  
จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีนายณรงค์ เจนลาภวฒันกุล เป็นกรรมการและเป็นกรรมการบริหารของบริษัท  ไทยชูการ์     
เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย   

2.  บริษัท น ้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากัด                          
รอ้ยละ 10.13  ตัง้ส านกังานอยู่ที ่อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร ์ชัน้ 9 เลขที ่503 ถนนศรอียุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 และมโีรงงานตัง้อยู่เลขที ่43 หมู่ที ่19 ถนนน ้าพองกระนวน อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 40140 
โดยประกอบธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมผลติน ้าตาลเพื่อส่งออกและบรโิภคในประเทศ  โดยมนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ 
นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์ และนายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์เป็นกรรมการร่วมในบรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
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4.2  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
4.2.1  สินทรพัยถ์าวรหลกัท่ีบริษทัใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

ล าดบัท่ี 
สินทรพัย ์

(ประเภท/ท่ีตัง้) 

 
พืน้ท่ี 

 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี ภาระผกูพนั 

 
1 

 
ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดินของบริษทั 

    

 และบริษทัย่อย ประกอบด้วย (ไร-่งาน-ตรว.)    
 ทีด่นิของ บมจ.ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล  111-0-26 เป็นเจา้ของ  1,576,937,793.05 - 
 ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ต าบลส าโรงกลาง      13-1-61.5 เป็นเจา้ของ   205,642,047.91 - 
 อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ      9-0-15 เป็นเจา้ของ    228,525,000.00 - 

  19-3-38.7 เป็นเจา้ของ    299,364,813.14  - 
      

                          รวม 153-1-41.2   2,310,469,654.10  
 
2 

 
อาคาร ส่ิงปลกูสร้าง และส่วนปรบัปรงุ 

    

 
ได้แก่ อาคารเช่า อาคารเช่าพกัอาศยั ท่าเทียบ
เรือ และอ่ืนๆ 

    

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ลจ ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ  317,322,427.15 - 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั  เป็นเจา้ของ    64,011,920.05 - 

 บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั  เป็นเจา้ของ      5,914,648.18 - 

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั  เป็นเจา้ของ    82,202,372.78 - 

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ   164,595,586.64 - 

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั  เป็นเจา้ของ    105,689,366.64 - 

      

                          รวม      739,736,321.44  
 
3 

 
เครื่องจกัร เครื่องมือ และ อปุกรณ์ 

    

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ลจ ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ  23,040,195.87 - 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั  เป็นเจา้ของ    32,312,868.56 - 

 บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั  เป็นเจา้ของ           40,106.54 - 

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั  เป็นเจา้ของ    181,598,871.15 - 

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ    452,343,217.61 - 

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั  เป็นเจา้ของ     249,153,042.83 - 

      

                          รวม     938,488,302.56  
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ล าดบัท่ี 
สินทรพัย ์

(ประเภท/ท่ีตัง้) 

 
พืน้ท่ี 

 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี ภาระผกูพนั 

 
4 

 
เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใช้ส านักงาน 

    

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ลจ ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ        2,301,609.80 - 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั  เป็นเจา้ของ          146,767.87 - 

 บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั  เป็นเจา้ของ                13.00 - 

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั  เป็นเจา้ของ        1,549,924.30 - 

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ        2,063,521.10 - 

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั  เป็นเจา้ของ        2,103,441.99 - 

      

                          รวม           8,165,278.06  

 
5 

 
ยานพาหนะ 

    

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ลจ ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ 24,677,615.93 - 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั  เป็นเจา้ของ      3,603,260.49 - 

 บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั  เป็นเจา้ของ                   1.00 - 

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั  เป็นเจา้ของ       694,564.91 - 

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ    18,151,451.50 - 

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั  เป็นเจา้ของ 1,310,276.75 - 

      

                          รวม        48,437,170.58  

 รวมทัง้ส้ิน    4,045,296,726.74  
   

4.2.2   สินทรพัยถ์าวรท่ีบริษทัไม่ได้ใช้ประกอบธรุกิจ 

              - ไม่ม ี- 
 
 

5.  ข้อพิพาททางกฏหมาย 
ในปี 2562  บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย               

ทีม่ผีลกระทบทางลบต่อทรพัยส์นิหรอืผลการด าเนินธุรกจิแต่อย่างใด 
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6.  ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
6.1  ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือ         บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
    Thai Sugar Terminal Public Company Limited 
ช่ือยอ่    TSTE (ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 
เลขทะเบียนบริษทั  0107537001692  
ประเภทธรุกิจ   บรกิารขนถ่ายสนิคา้ขึน้เรอืเดนิสมุทร ใหเ้ช่าโกดงัเกบ็สนิคา้และบรกิารท่าเทยีบเรอื 
เวบ็ไซต ์   www.tstegroup.com 
ท่ีก่อตัง้   27 กนัยายน 2519 
วนัแรกท่ีซ้ือขายหุ้น  13 กรกฎาคม 2533 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ท่ีตัง้ส านักงานและคลงัสินค้า 90 หมูท่ี ่1 ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

6.2  ข้อมูลส าคญัอ่ืน 
ทุนจดทะเบียน   191,663,805 บาท   

(หนึ่งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นหกแสนหกหมื่นสามพนัแปดรอ้ยหา้บาท) 
ทุนช าระแล้ว   191,663,590.50 บาท  

(หนึ่งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นหกแสนหกหมื่นสามพนัหา้รอ้ยเกา้สบิบาทหา้สบิสตางค)์ 
    ประกอบดว้ยหุน้สามญั 383,327,181 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้  หุน้สามญั หุน้ละ 0.5 บาท  
หุ้นบุริมสิทธิ   - 0 -  หุน้ 
รอบระยะเวลาบญัชี  1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 
 

ส านักงานใหญ่ 
ท่ีตัง้    90  หมู่ที ่1  ถนนปู่ เจา้สมงิพราย  ต าบลส าโรงกลาง  อ าเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
โทรศพัท ์    0-2183-4567 (10 สายอตัโนมตั)ิ 
โทรสาร      0-2183-4561  และ  0-2183-4562 
อีเมล ์      thaisugar@tstegroup.com 
เวบ็ไซต ์   www.tstegroup.com 
 

ส านักเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์   0-2183-4567  ต่อ 4012 
โทรสาร       0-2183-4561 และ 0-2722-5079 
อีเมล ์        nattawat@tstegroup.com 

 
 
 
 
 

http://www.tstegroup.com/
http://www.tstegroup.com/
mailto:nattawat@tstegroup.com
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6.3  บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีตัง้  เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ขา้งสถานทตูจนี) 

ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์    0-2009-9381 
โทรสาร     0-2009-9476 
TSD Call center  0-2009-9000  
เวบ็ไซต ์   http://www.tsd.co.th 
อีเมล ์    TSDCallCenter@set.or 
  
ผูส้อบบญัชี   บริษทั ส านักงาน เอ เอม็ ซี จ ากดั         

โดย  นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4663  และ 
หรอืนางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4664 และ 
หรอื นายนรศิ เสาวลกัษ์สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5369 

ท่ีตัง้    191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ ชัน้ 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 จ ากดั    โดย 
    นางสาวฤทยัชนก สภุาพงษ ์
ท่ีตัง้    267/1  ถนนประชาราษฎร ์สาย 1 

แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท ์    0-2587-8080 
โทรสาร     0-2585-2018 
อีเมล ์    internalaudit@dharmniti.co.th 
เวบ็ไซต ์   http://www.dharmniti.co.th 
 

 

mailto:TSDCallCenter@set.or
mailto:amc@amc-mri.com
mailto:internalaudit@dharmniti.co.th
http://www.dharmniti.co.th/
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…………………………รับรองความถกูต้อง 

 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 2562 มผีูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ดงันี้ 
 

7.2  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
   ผูถ้ือหุ้น 10 รำยแรก 3 ปียอ้นหลงัท่ีปรำกฎในสมุดทะเบียน TSD 

- ผูถ้อืหุน้รำยย่อย (Free Float) ณ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมจี ำนวนผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 588 รำย 
      ผูถ้อืหุน้สญัชำตไิทย จ ำนวน   585  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 2562 บรษิทัมหีุน้สำมญั จ ำนวน 383,327,181 หุน้ 
  

ล ำดบั
ท่ี 

  
ช่ือผู้ถือหุ้น 

ปี 2562 
  

ช่ือผู้ถือหุ้น 

ปี 2561 
  

ช่ือผู้ถือหุ้น 

ปี 2560 

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 38,199,755 9.965 บจก.ประจวบอุตสำหกรรม 38,003,736 9.914 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 ์ 19,756,766 5.154 นำยประภำส  ชุตมิำวรพนัธ ์ 19,022,666 4.963 บจก.น ้ำตำลรำชบุร ี 18,169,747 4.740 

7 บจก.น ้ำตำลรำชบุร ี 18,169,747 4.740 บจก.น ้ำตำลรำชบุร ี 18,169,747 4.740 นำยประภำส  ชุตมิำวรพนัธ ์ 17,788,066 4.640 

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 นำงสำวกุลกมล วอ่งวฒันะสนิ 3,960,000 1.033 

ผู้ถือหุ้น 10 ล ำดบัแรก 315,142.561 82.21 ผู้ถือหุ้น 10 ล ำดบัแรก 314,212,442 81.97 ผู้ถือหุ้น 10 ล ำดบัแรก 312,974,358 81.647 

11 ผูถ้อืหุน้อื่น 68,184,620 17.79 ผูถ้อืหุน้อื่น 69,114,739 18.03 ผูถ้อืหุน้อื่น 70,352,823 18.353 

จ ำนวนหุ้นทัง้หมด 383,327,181 100.00 จ ำนวนหุ้นทัง้หมด 383,327,181 100.00 จ ำนวนหุ้นทัง้หมด 383,327,181 100.00 

 

-   ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มอีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำร หรอืกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั 

- ไม่ม ี– 
 

 

-   ขอ้ตกลงระหว่ำงกนัในกลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ (Shareholding Agreement) 
- ไม่ม ี– 
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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 0.16  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  

ปี 2562 2561  47,527,197  0.12 0.12  96.79  
 

หมำยเหต ุ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี 2561 ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่25 เมษำยน 2562 มมีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลเป็น
เงนิสด ส ำหรบัผลประกอบกำรประจ ำปี 2561 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.12 บำท รวมเป็นเงนิไม่เกนิ 45,999,262บำท 
คดิเป็นรอ้ยละ 96.79 ของก ำไรสุทธขิองงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (เท่ำกบัรอ้ยละ 22.80 ของก ำไรสุทธขิองงบกำรเงนิรวม) 
โดยเงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยจำกก ำไรสุทธปิระจ ำปี 2561 ของบรษิทัทีเ่สยีภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ของ
ก ำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกบริษัทฯ มีแผนกำรใช้เงินลงทุนส ำหรับโครงกำรที่
ด ำเนินกำรอยู่ ในปัจจุบนัและโครงกำรใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต บรษิทัจงึกนัส่วนหนึ่งของก ำไรสุทธหิลงัจำกหกัภำษีเพื่อ
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำรเหล่ำนี้  และบรษิทัฯ จดัสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1,080,000 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) 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคา่ตอบแทน 

กลุ่มปฏิบติัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กลุม่งานวิศวกรรมและ

ซอ่มบ ารุง 

 

 

กลุม่บญัชี 

และการเงิน 

 
 

งานบญัชีและการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

ส านกัเลขานกุารบริษัท      รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริหาร (EXC) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

ส านกัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร      โครงการลงทนุอื่นๆ 

กลุม่ยทุธศาสตร์ 

และพฒันาธุรกิจ 

กลุม่งานสนบัสนนุ

องค์กร 

 

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

งานส านกังาน 

ผู้อ านวยการ 

 

ฝ่ายทรัพยากร

บคุคล 

ฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายจดัซือ้และพสัด ุ

 

งานยทุธศาสตร์และพฒันาธุรกิจ 

ผู้อ านวยการ 

 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ฝ่ายธุรการคลงัสนิค้า

และลกูค้า 

ฝ่ายวิจยัและพฒันาและ

ควบคมุ 

 

งานวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง 

ผู้อ านวยการ 

 

ฝ่ายซอ่มบ ารุงและ

ยานยนต์ 

ฝ่ายโยธาและจดั

จ้าง 

 

ธุรกิจท่าเรือและคลงัสินค้า 

ผู้อ านวยการ 

 
ฝ่ายคลงัสินค้า 

ฝ่ายปฏิบตักิารทา่เรือ 

ฝ่ายดา่นชัง่น า้หนกั 

 

ธุรกิจปาล์มน า้มนั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

โรงกลัน่น า้มนัปาล์ม 

 

ธุรกิจอาหารและบรรจภุณัฑ์ 

ผู้อ านวยการ 

 

โรงงานบรรจภุณัฑ์ 
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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 2562 ประกอบดว้ย กรรมกำร 15 ท่ำน  ดงันี้ 

 

เลขำนุกำรบรษิทั นำงจุไรรตัน์ นิลด ำ (ไดเ้กษียณอำยุ มผีลวนัที ่28 พฤศจกิำยน 2562) และไดแ้ต่งตัง้นำยณัฐวรรธน์ 
อศัวธนิกกุล ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั แทน  

หมำยเหต ุ1.* ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่25 เมษำยน 2562 มมีตแิต่งตัง้กรรมกำร  
ทีค่รบวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอกีวำระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1. นำยชลชั  ชนิธรรมมติร ์  

2. นำยพงศ ์ ชนิธรรมมติร 

3. นำยจเดจ็ อนิสว่ำง 

4. นำยสวุฒัน์ สมัมำชพีวศิวกุล 

5. นำงพวงทพิย ์ ศลิปศำสตร ์

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

 3. (1) หมำยถึง นำยจเด็จ อินสว่ำง ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เพื่อเข้ำรบัต ำแหน่งสมำชิกวุฒสิภำ           
ลงวนัที ่10 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป 

ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1 นำยปรชีำ  อรรถวภิชัน์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ เมษำยน  2560 – เมษำยน 2563 

2 นำยประภำส  ชตุมิำวรพนัธ ์** กรรมกำร เมษำยน  2561 – เมษำยน 2564 
3 นำยพงศ ์ ชนิธรรมมติร * / **  กรรมกำร เมษำยน  2562 – เมษำยน 2565 

4 นำยชนะชยั  ชุตมิำวรพนัธ ์** กรรมกำร เมษำยน  2561 – เมษำยน 2564 

5 นำยณรงค ์ เจนลำภวฒันกุล ** กรรมกำร เมษำยน  2561 – เมษำยน 2564 
6 นำยวนิย ์ ชนิธรรมมติร* กรรมกำร เมษำยน  2560 – เมษำยน 2563 

7 นำยชลชั  ชนิธรรมมติร ์*  กรรมกำร เมษำยน  2562 – เมษำยน 2565 

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

10 นำงเยำวนุช  เดชวทิกัษ์ ** กรรมกำร เมษำยน  2561 – เมษำยน 2564 

11(1) นำยจเดจ็  อนิสว่ำง   กรรมกำรอสิระ ลำออกจำกต ำแหน่ง มผีล 10 พ.ค.62 

11(2) นำงกรศริ ิพณิรตัน์ กรรมกำรอสิระ มถุินำยน  2562 – เมษำยน 2565 

12 นำงสำวจุฑำทพิย ์ อรุณำนนทช์ยั กรรมกำรอสิระ เมษำยน  2560 – เมษำยน 2563 

13 นำยสวุฒัน์  สมัมำชพีวศิวกุล * กรรมกำรอสิระ เมษำยน  2562 - เมษำยน 2565  
14 นำงพวงทพิย ์ ศลิปศำสตร ์* กรรมกำรอสิระ เมษำยน  2562 - เมษำยน 2565 

15 นำยพลัลภ  เหมะทกัษณิ ** กรรมกำร เมษำยน  2561 – เมษำยน 2564 
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    (2) หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 27 มิถุนำยน 2562 ได้มีมติแต่งตัง้นำงกรศิริ            
พณิรตัน์ เขำ้รบัต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ แทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง  

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

 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัดถีงึประโยชน์ของควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบรษิทั และเหน็ว่ำเป็น
ปัจจยัส ำคญัประกำรหนึ่งในกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรตดัสนิใจและกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ควำม
หลำกหลำยนัน้ไม่ไดจ้ ำกดัเฉพำะเรื่องเพศเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถงึ อำยุ ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ในวชิำชพี ทกัษะ 
และควำมรู ้ปัจจุบนั ทกัษะ ควำมรู ้ประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำร ซึง่ Board Skills Matrix เป็นดงันี้ 

 

 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ ว่ำงลง บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำร
สรรหำกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูอย่ำงโปรง่ใส คอื คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จะท ำหน้ำทีใ่น
กำรพจิำรณำสรรหำกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูคนใหม่โดยมหีลกัเกณฑ ์ คอื จะพจิำรณำจำกคุณสมบตั ิ ควำมรู้
ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ทกัษะจ ำเป็นทีย่งัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยไม่
จ ำกดัเพศ และพรอ้มอทุศิเวลำเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ที ่ รวมทัง้ไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี ทัง้นี้ ในกำรแต่งตัง้กรรมกำรของบรษิทัฯ นัน้ สว่นหนึ่งจะพจิำรณำจำกฐำนขอ้มลูกรรมกำร 
(Director Pool) หรอืบรษิทัทีป่รกึษำแลว้แต่กรณี (Professional Search Firm) ซึง่จะก่อใหเ้กดิควำมหลำกหลำยใน
โครงสรำ้งของคณะกรรมกำรและจดัท ำ Board Skills Matrix เพื่อก ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำ โดย
พจิำรณำจำกทกัษะทีจ่ ำเป็นทีย่งัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรและกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เช่น หำกบรษิทัฯ มี
กลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิใหมท่ีน่อกเหนือจำกธุรกจิเดมิทีด่ ำเนินกำรอยู่ กำรสรรหำกรรมกำรกจ็ ำเป็นตอ้งสรรหำผู้มี
คุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ใหต้รงกบัธุรกจิใหม่ทีบ่รษิทัฯ จะด ำเนินกำรต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัแิลว้แต่กรณีซึง่ถอืเป็นกระบวนกำรในกำรแต่งตัง้กรรมกำรของบรษิทัฯ ตวัอย่ำงคอื ในปี 
2562 บรษิทัฯ มกีลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิท่ำเรอืคอนเทนเนอร ์ดงันัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
จงึด ำเนินกำรขัน้ตอนทีก่ล่ำวขำ้งตน้และเสนอคุณกรศริ ิพณิรตัน์ เพื่อสนบัสนุนกลยุทธด์งักล่ำว เป็นตน้  

 

ท่าเรือ / 

ศลุกากร
บริหารธรุกิจ น ้าตาล

บญัชีการเงิน/

การตรวจสอบ
กฏหมาย วิศวกรรม

การตลาด/

การจดัการ

พลงังาน/

ทรพัยากรบุคคล/สงัคม
คอมพิวเตอร์ ภาวะผูน้ า

การก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี

1 นายปรีชา  อรรถวิภชัน์ / / / / /

2 นายประภาส  ชติุมาวรพนัธ์ / / / / /

3 นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร / / / / /

4 นายชนะชยั  ชติุมาวรพนัธ์ / / / / / / / /

5 นายณรงค์  เจนลาภวฒันกลุ / / / / /

6 นายวินย ์ ชินธรรมมิตร / / / / /

7 นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ / / / / /

8 นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ / / / /

9 นายธนดล  สจิุภิญโญ     / / / /

10 นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ์ / / / / /

11 นางกรศิริ พิณรตัน์ / / / / /

12 นางสาวจฑุาทิพย ์ อรุณานนท์ชยั / / / / / /

13 นายสวุฒัน์  สมัมาชีพวิศวกลุ / / / / /

14 นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ / / / /

15 นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ / / / / /

Board Skills Matrix

ล าดบั รายช่ือ
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กำรประชมุของคณะกรรมกำร 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำร 12 ครัง้ ต่อปีโดยก ำหนดวนัประชุม

ไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และแจง้ใหค้ณะกรรมกำรแต่ละคนทรำบโดยท ำเป็นตำรำงนัดประชุมประจ ำปี อย่ำงไรก็
ตำม เพื่อใหเ้กดิควำมคล่องตวัต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ในแต่ละเดอืน บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำร ซึ่งท ำหน้ำที่ตดัสนิใจตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำยจำก คณะกรรมกำรบรษิัทโดยทุกครัง้ที่มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั จะมกีำรน ำเรื่องทีผ่่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบรหิำรกลบัมำแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
ทรำบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบั ควบคุม ดแูลกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

 
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี(Corporate Governance) และให้มกีำรถ่วงดุลกนัระหว่ำง 
ดงันัน้องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ณ 31 ธนัวำคม 2562 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 
 
 
 
 

 



 

สว่นท่ี  2  การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

43 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรเขำ้รว่มประชุมกนัตำมทีก่ ำหนดไวล้่วงหน้ำ 12 ครัง้ และประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ ดงัน้ี 
ตำรำงประชุมจ ำนวนครัง้ในกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร   ในปี 2562 กรรมกำรบรษิทัเขำ้ประชุมเฉลีย่ไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 80 ของกำรประชุมในรอบปี  

 
หมำยเหต ุ 1. คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 เมือ่วนัที ่27 มถุินำยน 2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำงกรศริ ิพณิรตัน์ เขำ้รบัต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ แทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง เนื่องจำกนำยจเดจ็ อนิสว่ำง 

ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมบรษิทัฯ เพือ่เขำ้รบัต ำแหน่งสมำชกิวุฒสิภำ ลงวนัที ่10 พฤษภำคม 2562                                        

เข้าประชุม ร้อยละ(%) เข้าประชุม ร้อยละ(%) เข้าประชุม ร้อยละ(%) เข้าประชุม ร้อยละ(%) เข้าประชุม ร้อยละ(%) เข้าประชุม ร้อยละ เข้าประชุม ร้อยละ(%)

1 นายปรชีา อรรถวภิชัน์ ประธานกรรมการบรษิทั 12/12 100 - - - - - - - - 1/1 100 1/1 100

ประธานกรรมการบรหิาร/

กรรมการบรษิทั
3 นายพงศ์ ชนิธรรมมติร กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร 10/12 83 9/11 82 - - - - - - 0/1 0 1/1 100

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร/กรรมการบรษิทั/

กรรมการบรกิารความเสีย่ง
5 นายณรงค์ เจนลาภวฒันกุล กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร 11/12 92 11/11 100 - - - - - - 1/1 100 1/1 100

6.1 นายจเด็จ อนิสวา่ง
กรรมการบรษิทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ลาออกเมือ่วนัที ่10 พ.ค. 62)
5/5 100

- -
1/1 100

- - - -
1/1 100

กรรมการบรษิทั/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
8 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ กรรมการบรษิทั 11/12 92 - - - - - - - - 0/1 0 1/1 100
9 นายชลชั ชนิธรรมมติร์ กรรมการบรษิทั 9/12 75 - - - - - - - - 1/1 100 1/1 100
10 นายธนดล สจุภิญิโญ กรรมการบรษิทั 11/12 92 - - - - - - - - 0/1 0 1/1 100
11 นายวนิย์ ชนิธรรมมติร กรรมการบรษิทั 12/12 100 - - - - - - - - 1/1 100 1/1 100

กรรมการบรษิทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการบรกิารความเสีย่ง

กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร/

กรรมการบรกิารความเสีย่ง

กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร

กรรมการบรกิารความเสีย่ง

13

14

15

ยงัไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น

กรรมการบรษิทั
6.2

4

2

7

12

100- - - 4/4 100 1/1

100 1/1 100

นายพลัลภ เหมะทกัษณิ 11/12 92 11/11

ล าดบัท่ี

2/21006/6
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้เมือ่วนัที่ 27 ม.ิย. 62 เป็น

ตน้ไป (เริ่มเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 7 เป็นตน้ไป)
พณิรตัน์นางกรศริิ

นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 12/12 100 10/11 91

นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ์ 12/12 100 11/11 100

ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง

100 -

- - - 3/4 75 1/1

100 1/1 100

นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์
11/12 92 11/11 100 -

100 2/2 100 4/4 100 1/1นางพวงทพิย์ ศลิปศาสตร์      12/12 100 - - 4/4

100 2/2

0/1 0

นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล 12/12 100 - - 4/4

- 2/2 100 - - 0/1

100 1/1 100100 4/4 100 1/1

100

นางสาวจุฑาทพิย์ อรุณานนท์ชยั 8/12 67 - - -

100 1/1

0

1/1 100- - - - 4/4 100

1/1 100 1/1 100- - - - - -

คณะกรรมการ การประชมุโดยไม่มี

ฝ่ายจัดการ

การประชมุ

บริษัท บริหาร ตรวจสอบ และพิจารณาค่าตอบแทน บริหารความเส่ียง ผูถ้อืหุ้น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
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…………………………รับรองความถกูต้อง 

 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหก้รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรมกีำรประชุมกนัเองตำมควำมเหมำะสม โดยไมม่ี
กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร หรอืฝ่ำยบรหิำรเขำ้รว่มในกำรประชุม เพื่อเปิดโอกำสใหอ้ภปิรำยปัญหำต่ำงๆ ทัง้ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เช่น กลยุทธก์ำรบรหิำรงำน แนวทำงกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนื หรอื เรื่องอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นควำมสนใจ โดยในปี 
2562 ไดม้กีำรประชุมของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร รวม 1 ครัง้ เมื่อวนัที ่19 ธนัวำคม 2562  
 
บทบำท  หน้ำท่ี ควำมรบัผิดชอบและอ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษทั  
 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้แีนวกำรปฏบิตัทิีด่ตีำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี ซึง่ถอืเป็นจรรยำบรรณ
ธุรกจิ (Code of Conduct) และไดป้ระกำศใหท้รำบโดยทัว่กนั พรอ้มทัง้เปิดเผยไวบ้นเวบ๊ไซต ์โดยใหถ้อืเป็นนโยบำยทีใ่ช้
กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกระดบัชัน้ของบรษิทัฯ ซึง่ตอ้งศกึษำท ำควำมเขำ้ใจและปฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้กำร
ปฏบิตัติำมลำยลกัษณ์อกัษร และกำรปฏบิตัติำมเจตนำรมณ์แห่งควำมซื่อสตัย ์(The Spirit of Integrity) และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ
พนกังำนทุกคนมคีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมถงึแนวทำงปฏบิตัต่ิำงๆ และสำมำรถปฏบิตัิ
หน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม บรษิทัฯ ไดท้ยอยด ำเนินกำรทดสอบพนกังำนเกีย่วกบักฎเกณฑแ์ละกำรปฏบิตังิำนเป็น
ระยะ และมกีำรน ำผลทีไ่ดม้ำประเมนิระดบัควำมรูค้วำมเขำ้ใจของพนกังำนเพื่อกำรปรบัปรุงและพฒันำใหถู้กตอ้ง รวมถงึ
เป็นสว่นหนึ่งในกำรพจิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนในรอบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปี 

คณะกรรมกำรท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทัฯ และสง่เสรมิใหม้กีำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมี
ประสทิธิภำพควบคู่ไปกบัก ำหนดนโยบำยเรื่องกำรรกัษำสิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยัรวมถึงในกำรปฏิบตัิงำนและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เพื่อใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนมจีุดมุ่งหมำยในกำรด ำเนินงำนไปในทศิทำงเดยีวกนั ซึง่ในปี 
2562 คณะกรรมกำรไดม้กีำรพจิำรณำทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์ ภำรกจิ กลยุทธ ์เป้ำหมำย และทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ รวมถงึทบทวนนโยบำยทีส่ ำคญัใหม้คีวำมเหมำะสมและสอดคลอ้งต่อกำรด ำเนินธุรกจิตำมหลกักำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ีเช่น นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ เป็นตน้ 

คณะกรรมกำรไดต้ดิตำมดูแลใหม้กีำรน ำกลยุทธข์องบรษิทัฯ ไปปฏบิตั ิโดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้ 
คณะกรรมกำรได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ              
ผลประกอบกำรของบรษิัทฯ ทัง้ในส่วนของเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และเป้ำหมำยที่ไม่ใช่ตวัเงนิ  อำทเิช่น กำรขอหนังสอื
รบัรอง ISO22000 FSSC22000 และ BRC22000 ของ TSO (บรษิทัในเครอื) เป็นต้น และแผนงำนต่ำงๆ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมกลยุทธท์ีว่ำงไว ้บทบำท  หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบและอ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบรษิทั มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1. ดูแลและจดักำรบรษิัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิัทรวมทัง้มตทิี่ประชุม -                 
ผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยแ์ละรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั 

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

3. ควบคุมก ำกบัดูแลกำรบริหำรและกำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับ
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 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

(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 

8.  รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยจดัใหม้ชี่องทำงในกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัอย่ำงเหมำะสม 
9.  มคีวำมตัง้ใจและมจีรยิธรรม (Honesty and Integrity) ในกำรด ำเนินธุรกจิ 
10. กรรมกำรอำจแสวงหำผูเ้ชีย่วชำญจำกสำขำวชิำชพีต่ำงๆ  เพื่อกำรตดัสนิใจทีถู่กตอ้งแม่นย ำ 
11. กรรมกำรตอ้งมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิมคีวำมสนใจ

ในกจิกำรของบรษิทัทีต่นเองเป็นกรรมกำร 
12.  คณะกรรมกำรบรษิัทต้องจดัให้มกีำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีภำยในไม่เกิน          

สีเ่ดอืนนบัแต่วนัปิดบญัชที ำงบดุลงวดสิน้ปีของบรษิทั กำรประชุมครำวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่ำกำรประชุมวสิำมญัคณะกรรมกำร
จะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

13.  คณะกรรมกำรบรษิัทต้องจดัให้มกีำรท ำงบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีของบรษิัท
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพื่อพจิำรณำอนุมตังิบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุนนี ้และ
คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็สิน้ก่อนกำรน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 

กรรมกำรบรษิทัจะได้รบักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนวำระ
ของกำรด ำรงต ำแหน่งอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมมตอินุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัท ในกรณีที่กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งจน
ครบวำระ  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรจะพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรที่ครบวำระว่ำกรรมกำรผูท้ีค่รบวำระนัน้ได้
สละเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถหรือไม่ซึ่งเมื่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำและเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมก็จะพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรผู้ที่ครบวำระนัน้ให้กลบัเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งต่อไปอกีวำระหนึ่งและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป หำกกรรมกำรประสงคจ์ะลำออก
จำกกำรเป็นกรรมกำรก่อนหมดวำระตอ้งแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

กำรก ำหนดจ ำนวนวำระทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัไดน้ำนทีสุ่ดคณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ  เน่ืองจำก
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัแมจ้ะเป็นกำรด ำเนินธุรกจิบรกิำรแต่ลกูคำ้หลกัเป็นลกูคำ้ในอุตสำหกรรมน ้ำตำลซึง่ด ำเนินธุรกจิ
ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบัส่วนรำชกำรหลำยหน่วยงำนตลอดจนชำวไร่และอื่นๆ ดงันัน้ผูท้ีจ่ะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรจะตอ้งมี
ควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงดำ้นธุรกจิอุตสำหกรรมน ้ำตำลและเป็นผูถ้ือหุน้และตวัแทนผูถ้ือหุน้ใหญ่  ซึง่
ไดแ้ก่โรงงำนน ้ำตำล จงึไม่ไดก้ ำหนดจ ำนวนวำระทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัไดน้ำนทีสุ่ด  อย่ำงไรกต็ำมกำรพจิำรณำจะ
ค ำนึงถงึควำมรูค้วำมสำมำรถตลอดจนควำมเหมำะสมของกรรมกำรแต่ละท่ำนทีค่รบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งจะกลบัเขำ้มำ
ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอกี 

 

กำรประชมุคณะกรรมกำร 
บริษัท มีกำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 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
ศึกษำข้อมูลอย่ำงเพยีงพอและ/หรือสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมจำกผู้ที่บรษิัทก ำหนดไว้ก่อนเข้ำร่วมประชุม กำรประชุม      
แต่ละครัง้ใช้เวลำประมำณ 2-3 ชัว่โมง ในกำรประชุมกรรมกำรทุกคนมีโอกำสอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น           
อย่ำงเปิดเผย  มีกำรจดบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว จำก
คณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อใหก้รรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบอำ้งองิได้ 

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
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หนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล และกำรบรหิำรงำนประจ ำโดยมกีำรแบ่งแยก หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำรไว้อย่ำงชดัเจน เพื่อให้สำมำรถปฏบิตัิงำนได้ อย่ำงโปร่งใส มกีำรถ่วงดุลอ ำนำจอย่ำง

เพยีงพอ ทัง้นี้มตกิำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีส่ ำคญัยงัคงต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่ ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี นอกจำกนี้ อ ำนำจทีม่อบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่ริหำร  

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  เป็นกำรมอบอ ำนำจทีไ่ม่ท ำใหบุ้คคลทีม่สีว่นไดเ้สยีสำมำรถอนุมตัริำยกำรใดๆ ทีต่นเอง หรอื บุคคลที่

อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของตนเองท ำร่วมกบับรษิทั หรอื 
 

บทบำทหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร 

 ประธำนกรรมกำรมบีทบำทหน้ำทีก่ ำกบัดูแลกำรใชน้โยบำย และแนวทำงปฏบิตังิำนเชงิกลยุทธ์ของฝ่ำยจดักำร 

รวมทัง้ใหค้ ำแนะน ำและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของฝ่ำยจดักำร แต่ไม่มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำนประจ ำของบรษิัทฯ 

ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้

กรรมกำรทุกคนมสี่วนร่วมในกำรประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทและผูถ้ือหุน้ด ำเนินไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพจนส ำเรจ็ลุล่วง 
 

 เพื่อใหก้ำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำทีใ่นเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยบรษิทัฯ กำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ แยกจำกกนัอย่ำง

ชดัเจน บรษิทัฯ จงึก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  เป็นคนละบุคคลกนั โดยประธำนกรรมกำรมี

บทบำทหน้ำที ่ดงันี้ 
 

 1. เรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยประธำนหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงักรรมกำร
ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน กรรมกำร 2 คนขึ้นไปอำจร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมกำรกไ็ด ้เป็นประธำนในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมบีทบำทในกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกบั
กบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
  

 2.   มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับฯ สนันสนุน                    
และเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเป็นอสิระ 
  

 3.สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบและตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
 

 4.ดูแล ติดตำม กำรบรหิำรของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์      
ทีก่ ำหนดไว ้
 

 5.เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสยีง        
ทัง้สองฝ่ำยเท่ำกนั 
 

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

 กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี เป็นกำรประชุมทีก่ ำหนดไวล่้วงหน้ำปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี้ในกรณีทีม่เีรื่องส ำคญั

เร่งด่วนที่จะต้องได้รบักำรพิจำรณำและอนุมตัิจำกผู้ถือหุ้นคณะกรรมกำรบริษัทจะก 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 
 

บทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 

 1. ก ำหนดทศิทำง เป้ำหมำย และนโยบำยทำงธุรกจิของบรษิทัฯ 

 2. อนุมตัแิผนงำนและงบประมำณประจ ำปี รวมทัง้ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยจดักำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

นโยบำย และแผนงำนทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

 3. ส่งเสรมิใหจ้ดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรยิธรรมและจรรยำบรรณธุรกจิทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้

กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำน ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัใินกำรด ำเนินธุรกจิและตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัอิย่ำง

จรงิจงั 

 4. จดัให้มรีะบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรท ำรำยงำนต่ำงๆ ได้รบั อนุมตัิจำกผู้มี

อ ำนำจมกีำรสอบทำนและจดัท ำบญัชทีีถู่กตอ้ง ตลอดจนมรีะบบต่ำงๆ ทีส่ำมำรถป้องกนักำรน ำทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ไปใช้

ในทำงมชิอบ 
 

บทบำทหน้ำท่ีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

 ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เป็นหวัหน้ำคณะผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ (ซึง่อำจเรยีกชื่อต ำแหน่งเป็นอย่ำงอื่น) รบัผดิชอบ

ต่อคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรบรหิำรจดักำรงำนของบรษิทัฯ ให้บรรลุตำมแผนที่วำงไว้ และรำยงำนผลกำรบรหิำรต่อ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

 1. บรหิำรกจิกำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตทิีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ตลอดจนระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. สัง่กำรหรอืด ำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็นและสมควร เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1. ส ำเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีและ

หำกเป็นเรื่องส ำคญัใหร้ำยงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 

 3. พจิำรณำและอนุมตักิำรบรรจุ แต่งตัง้ โอนยำ้ย ถอดถอน รวมถงึพจิำรณำควำมดคีวำมชอบ มำตรกำรทำงวนิยั 

ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรของพนักงำน ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ต้องไม่ขดัแยง้กบัอ ำนำจของคณะ

กรรมกำรบรหิำรเป็นผูร้บัมอบอ ำนำจของบรษิทัฯ ในกำรบรหิำรกจิกำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั 
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นโยบำย ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรอื มติที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื มติที่ประชุม

คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ  

 4. ให้มอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื มอบหมำยใหบุ้คคลอื่น ปฏบิตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร

มอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื กำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยใตข้อบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนังสอืมอบอ ำนำจ และ/

หรอื เป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัฯ ก ำหนดไว้ 

 5. ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกปัจจยัต่ำงๆ ไม่ว่ำ

ภำยในและภำยนอกบรษิทัฯ 

 6. พจิำรณำกำรเขำ้ท ำสญัญำเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และสญัญำต่ำงๆ ซึง่เป็นผลประโยชน์ต่อกจิกำรของบรษิทั

ฯ รวมทัง้ก ำหนดขัน้ตอนและวธิกีำรจดัท ำสญัญำดงักล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอื คณะกรรมกำร

บรษิทัฯ 

 7. มอี ำนำจออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ บนัทกึ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของ

บรษิทัฯ และเพื่อรกัษำระเบยีบ วนิัย กำรท ำงำนภำยในองคก์ร  

 8. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นครำวๆ ไป 

 ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจแก่บุคคลอื่นทีเ่หน็สมควร จะไม่รวมถงึอ ำนำจ และ/หรอื กำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมตัริำยกำร

ใดทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย

ตำมกฎเกณฑ์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมตัิรำยกำรในลักษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตัิรำยกำรดังกล่ำวตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือ 

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

ในปี 2562 ได้มีกำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกคณะล่วงหน้ำทัง้ปี จ ำนวนทัง้หมด 12 ครัง้               
และเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้อกีจ ำนวน 1 ครัง้  ตำมก ำหนดกำรดงันี้ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ประจ ำปี 2562 
ครัง้ที ่/2562 วนัที ่ เดอืน พุทธศกัรำช 

1 31 มกรำคม 2562 

2 28 กุมภำพนัธ ์ 2562 

3 28 มนีำคม 2562 

4 25 เมษำยน 2562 

5 30 พฤษภำคม 2562 

6 27 มถุินำยน 2562 

7 1 สงิหำคม 2562 

8 29 สงิหำคม 2562 

9 26 กนัยำยน 2562 

10 31 ตุลำคม 2562 

11 28 พฤศจกิำยน 2562 

12 19 ธนัวำคม 2562 
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กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 

ครัง้ที ่/ 2562 วนัที ่ เดอืน พุทธศกัรำช 

1 25 เมษำยน 2562 
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ทุกครัง้จะมฝ่ีำยบรหิำรเขำ้ร่วมประชุมทุกครัง้ เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
น ำเสนอขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ และรบัทรำบนโยบำยโดยตรงจำกคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อให้สำมำรถ น ำไปปฏบิตัไิด้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  

บริษัทฯ ก ำหนดแผนกำรประชุม ของปี 2563 ของกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน และกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยไม่มฝ่ีำยจดักำร เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยได้รบัอนุมตัิแผนกำรประชุมจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่12/2562 เมื่อวนัที ่19 ธนัวำคม 2562 เป็นดงันี้ (ตำรำงกำรประชุมนี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้
และยงัไม่รวมกำรประชุมในวำระพเิศษ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครัง้ท่ี คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาฯ ประชมุผูถ้อืหุ้นฯ ประชมุโดยไม่มีฝ่ายจดัการ

1 30/1/2563 22/1/2563 21/2/2563 21/2/2563 30/1/2563 30/4/2563 12/12/2563

2 27/2/2563 19/2/2563 12/5/2563 12/5/2563 25/6/2563

3 26/3/2563 18/3/2563 11/5/2563 11/5/2563

4 30/4/2563 22/4/2563 12/11/2563 12/11/2563

5 28/5/2563 20/5/2563

6 25/6/2563 17/6/2563

7 30/7/2563 22/7/2563

8 27/8/2563 19/8/2563

9 24/9/2563 16/9/2563

10 29/10/2563 21/10/2563

11 26/11/2563 18/11/2563

12 12/12/2563 17/12/2563
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

กำรถอืหุน้ของกรรมกำรทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ณ 31 ธนัวำคม 2561 เปรยีบเทบียกบัสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2562 

หมำยเหต ุ   1.  * กรรมกำรอสิระ 
  2.  นำยประภำส   ชุตมิำวรพนัธ ์  จ ำนวนหุน้  19,756,766  หุน้ 
       นำงสมุติรำ     ชุตมิำวรพนัธ ์(ภรรยำ) จ ำนวนหุน้    3,048,163  หุน้ 
  3.  จ ำนวนหุน้เพิม่ขึน้ (ลดลง) จำกกำรซือ้ขำยหุน้ 

4. คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่27 มถุินำยน 2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำงกรศริ ิพณิรตัน์ เขำ้
รบัต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ แทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง เนื่องจำกนำยจเดจ็ อนิสว่ำง ไดล้ำออก
จำกกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมบรษิทัฯ เพื่อเขำ้รบัต ำแหน่งสมำชกิวุฒสิภำ ลงวนัที ่10 พฤษภำคม 
2562 

 

กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร 
กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำรบริษทั  สรปุได้ดงัน้ี 
1.  กรรมกำรของบรษิทัเลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  โดยมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำหำ้คน ซึง่กรรมกำรไม่น้อยกวำ่

กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิน่ที่อยู่ในรำชอำณำจกัรและมีกรรมกำรที่เป็นอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 15 คน               
โดยกรรมกำรอสิระทุกท่ำนมคีุณสมบตัติำมทีก่ฎหมำยและขอ้บงัคบัก ำหนด 

2.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนหุ้น (หุ้น) จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละ

จ ำนวนหุ้น หมำยเหต ุ
ณ 

31/12/2561 
ณ           

31/12/2562 เพ่ิม (ลด) 

Par 0.50 บำท ในปี 2562 3 
ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียง 

1 นำยปรชีำ   อรรถวภิชัน์* กรรมกำรอสิระ /ประธำนกรรมกำร 15,681  15,681  -    0.004                 -    
2 นำยประภำส   ชตุมิำวรพนัธ ์2 กรรมกำร / ประธำนบรหิำร 22,070,829 22,804,929   734,100  5.949 ซือ้หุน้เพิม่  

(รวมคู่สมรส)   734,100 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 

6.1 นำยจเดจ็   อนิสว่ำง* (4) กรรมกำรอสิระ         -                -                   -    -    ไมม่หีุน้ TSTE 
6.2 นำงกรศริ ิ พณิรตัน์* (4) 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 

(รวมคู่สมรส) 
สุจภิญิโญ 
 

กรรมกำร 
 

31,041,029 
  

31,041,029 
 

               -  
   

8.097 
  

- 
 

11 นำยวนิย ์  ชนิธรรมมติร กรรมกำร 2,827,811 
  

2,860,480 
  

               - 
    

0.746 
  

ซือ้หุน้เพิม่ 
32,669 หุน้ 

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 - 51,600                -    0.013 
ซือ้หุน้เพิม่ 
51,600 หุน้ 



 

สว่นท่ี  2  การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

52 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

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

(3)  บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

(4)  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำร    
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนในทีป่ระชุมนัน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

3. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ

ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำร                          

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 นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลอืก

บุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ตำมที่

คณะกรรมกำรสรรหำได้พจิำรณำและเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำเขำ้เ ป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม

คณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำสองเดอืน บุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว

จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน 

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำร            
ทีย่งัเหลอือยู่ 

7. ที่ประชุมผู้ถอืหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงและมหีุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่ำ                 
กึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

8. กรรมกำรจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรประเมนิผลงำนตนเองแบบรำยบุคคล และแบบทัง้คณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้แบบ

คณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยไดม้กีำรพจิำรณำ
ทบทวนผลงำนประเดน็และอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำโดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรน ำผลกำรประเมนิไปใชป้ระโยชน์
ในกำรปรบัปรุงกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละเพิม่ประสทิธผิลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรโดยใช ้“แบบฟอรม์กำรประเมนิตนเองทัง้
แบบรำยบุคคล คณะกรรมกำรทัง้คณะ และคณะกรรมกำรชุดย่อยทัง้คณะ” ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

ภำยหลงัคณะกรรมกำรแต่ละคณะประเมนิผลงำนเสร็จเรยีบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมนิผลกำรปฎิบตัิงำน
กลบัมำยงัส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทั และเลขำคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมนิของกรรมกำรแต่ละคน
และสรุปผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยในรอบปี และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
และ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะรบัทรำบต่อไป 

 

หลกัเกณฑก์ำรประเมนิผลงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย (ทัง้คณะและรำยบุคคล) 
กำรประเมินผลกำรปฏบิตัิงำนคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทได้น ำแบบฟอร์มประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร

บรษิทั ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่หลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิประกอบกำรพจิำรณำ 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
 

กำรประเมินตนเองของกรรมกำรทัง้คณะ ประจ ำปี 2562 

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษทั 
 

 
 

โครงสร้างและ

คุณสมบติัของ

คณะกรรมการ

บริษทั

บทบาท หน้าท่ี 

ความ

รบัผิดชอบของ

คณะกรรมการ

บริษทั

การประชมุ

คณะกรรมการ

บริษทั

การท าหน้าท่ี

ของกรรมการ

บริษทั

ความสมัพนัธ์

กบัฝ่ายจดัการ

การพฒันา

ตนเองของ

กรรมการบริษทั

 และการพฒันา

ผูบ้ริหาร

1 นายปรชีา อรรถวภิชัน์ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดมีาก

2 นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ์ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดมีาก

3 นายพงศ์ ชนิธรรมมติร 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดมีาก

4 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดมีาก

5 นายณรงณ์ เจนลาภวฒันกุล 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดมีาก

6 นางกรศริ ิพณิรตัน์ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดมีาก

7 นางสาวจุฑาทพิย์ อรณุานนทช์ยั 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดมีาก

8 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ 3.61 3.80 3.77 3.85 4.00 3.83 3.81 ดมีาก

9 นายชลชั ชนิธรรมมติร์ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดมีาก

10 นายธนดล สจุภิิญโญ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดมีาก

11 นายวนิย์ ชนิธรรมมติร 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.17 ดมีาก

12 นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล 3.92 3.95 4.00 3.85 4.00 3.66 3.90 ดมีาก

13 นางพวงทพิย์ ศลิปศาสตร์ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 3.92 ดมีาก

14 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์ 3.30 3.30 3.77 3.00 3.60 3.16 3.36 ดมีาก

15 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดมีาก

3.88 ดมีาก

ผูป้ระเมินล าดบั

หวัข้อประเมิน

 ผลประเมิน

(ร้อยละ)

 คะแนน

เต็ม  4

             ภาพเฉล่ียรวม
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษทัแบบทัง้คณะ 

ล ำดบั หวัข้อประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

1 โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 3.89 ดมีำก 

2 บทบำท หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 3.87 ดมีำก 

3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 3.89 ดมีำก 

4 กำรท ำหน้ำทีข่องกรรมกำรบรษิทั 3.84 ดมีำก 

5 ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 4.00 ดมีำก 

6 กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรบรษิทั และกำรพฒันำผูบ้รหิำร 3.38 ดมีำก 

  ภำพรวมเฉล่ีย 3.81 ดีมำก 
 

ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ล ำดบั หวัข้อประเมิน 
รำยบคุคล รำยคณะ 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

1 โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 4.00 ดมีำก 4.00 ดมีำก 

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 4.00 ดมีำก 4.00 ดมีำก 

3 บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 3.86 ดมีำก 3.93 ดมีำก 

  ภำพรวมเฉล่ีย 3.95 ดีมำก 3.97 ดีมำก 
 

ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ล ำดบั หวัข้อประเมิน 
รำยบคุคล รำยคณะ 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

1 โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 4.00 ดมีำก 4.00 ดมีำก 

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 4.00 ดมีำก 4.00 ดมีำก 

3 บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 3.50 ดมีำก 3.56 ดมีำก 

  ภำพรวมเฉล่ีย 3.83 ดีมำก 3.85 ดีมำก 
 

ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ล ำดบั หวัข้อประเมิน 
รำยบคุคล รำยคณะ 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
4 

1 โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 4.00 ดมีำก 4.00 ดมีำก 

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 4.00 ดมีำก 4.00 ดมีำก 

3 บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 3.96 ดมีำก 3.99 ดมีำก 

  ภำพรวมเฉล่ีย 3.99 ดีมำก 3.99 ดีมำก 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

ผลกำรประเมินตนเองของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (CEO) 

ล ำดบั หวัข้อประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็   
4 

1 ควำมเป็นผูน้ ำ 3.7 ดมีำก 
2 กำรก ำหนดกลยุทธ ์ 3.5 ดมีำก 
3 กำรปฏบิตัติำมกลยุทธ ์ 3.7 ดมีำก 
4 กำรวำงแผนและผลกำรปฏบิตัทิำงกำรเงนิ 3.8 ดมีำก 
5 ควำมสมัพนัธก์บัคณะกรรมกำร 3.7 ดมีำก 
6 ควำมสมัพนัธก์บัภำยนอก 3.5 ดมีำก 
7 กำรบรหิำรและควำมสมัพนัธก์บับุคลำกร 3.0 ดมีำก 
8 กำรสบืทอดต ำแหน่ง 3.3 ดมีำก 
9 ควำมรูด้ำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 4.0 ดมีำก 
10 คุณลกัษณะส่วนตวั 3.8 ดมีำก 

  ภำพรวมเฉล่ีย 3.3 ดีมำก 

 
ทัง้นี้กำรประเมินตนเองของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ ผลกำรประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรในแต่ละปีดว้ย 
 

กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญั ใหม้กีำรฝึกอบรมและกำรใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัท 

เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุงและกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้หลกัสตูรกำรอบรมภำยในและภำยนอกบรษิทัโดยคณะกรรมกำร
บรษิทัทุกท่ำนตอ้งไดร้บักำรฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขำ้ใจกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรคณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู 
โดยคณะกรรมกำรบรษิัทได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรกบัสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย ( IOD) ในหลกัสูตร 
Director Certification Program (DCP) หลัก สู ต ร  Director Accreditation Program (DAP) หลัก สู ต ร  The Role of 
Chairman (RCP) หลกัสตูร Audit Committee Program 

 

ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร อบรม ไม่อบรม 

1 นำยปรชีำ อรรถวภิชัน์   √  

2 นำยประภำส ชุตมิำวรพนัธ ์   √  

3 นำยพงศ ์ชนิธรรมมติร   √  

4 นำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ ์   √  

5 นำยณรงณ์ เจนลำภวฒันกุล   √  

6 นำงกรศริ ิพณิรตัน์ *  √   

7 นำงสำวจุฑำทพิย ์อรุณำนนทช์ยั   √  

8 นำยสมชำย ชนิธรรมมติร ์   √  

9 นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์   √  

10 นำยธนดล สจุภิญิโญ   √  
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…………………………รับรองความถกูต้อง 

11 นำยวนิย ์ชนิธรรมมติร   √  

12 นำยสวุฒัน์ สมัมำชพีวศิวกุล   √  

13 นำงพวงทพิย ์ศลิปศำสตร ์   √  

14 นำงเยำวนุช เดชวทิกัษ ์**   √   

15 นำยพลัลภ เหมะทกัษณิ   √  
 

 หมำยเหต ุ  1.*  นำงกรศริ ิพณิรตัน์ ไดเ้ขำ้อบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่163/2019) 
       2. ** นำงเยำวนุช เดชวทิกัษ์ ไดเ้ขำ้อบรมหลกัสตูร CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที ่3 

              3. เลขำนุกำรบริษัท เข้ำอบรมหลกัสูตร CSP รุ่น 100/2019 และ IR รุ่น 3/2019  
 

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
ส ำหรบักรรมกำรทีเ่ขำ้รบัต ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมกำรของบรษิทั  บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมเอกสำรใหก้รรมกำรใหม่

ได้รบัทรำบนโยบำยธุรกจิรวมทัง้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง เช่น โครงสร้ำงธุรกจิ โครงสร้ำงกรรมกำรและขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่
โครงสรำ้งทุน ผูถ้อืหุน้ แนวทำงกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กฎหมำยกฎเกณฑต่์ำงๆ  พรอ้มทัง้ส่งมอบ
คู่มอืส ำหรบักรรมกำร ซึ่งเป็นขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ส ำหรบักำรเป็นกรรมกำรบรษิัทให้กบักรรมกำรทัง้นี้คู่มอืกรรมกำร
ประกอบดว้ย 

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 
 

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรเยี่ยมชมกิจกำร และกำรพบปะหำรือกับประธำนกรรมกำร รวมทัง้ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เพื่อสอบถำมขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อกีดว้ย 

ในกรณีกรรมกำรที่ยงัไม่ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรบริษัท บริษัทจะด ำเนินกำรส่งเข้ำรบักำรอบรม               
โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

 

ส ำหรบัในปี 2562 นำงสำวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ) ได้
เขำ้อบรม หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที ่8  

 

แผนกำรสืบทอดงำน 
บริษัทฯ เห็นว่ำองค์กรจะเจริญก้ำวหน้ำและพัฒนำได้ ขึ้นอยู่กับบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ                

มีคุณธรรม ส ำหรบัต ำแหน่งผู้บริหำรระดบัสูง คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนศกึษำหำขอ้มลูคดัเลอืกบุคคลใหเ้หมำะสมกบัต ำแหน่งงำน เป็นแผนกำรสบืทอดงำนต่อไปในอนำคต 

บริษัทฯ จดัให้มีแผนกำรสบืทอดอ ำนำจโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้มอบหมำยงำนที่ส ำคญัให้แก่รอง
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ/หรอื รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ รวมถงึในบำงโอกำสจะไดม้อบอ ำนำจใหท้ ำภำรกจิส ำคญั



 

สว่นท่ี  2  การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

57 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

ต่ำงๆ แทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอีกด้วย อำทิเช่น ช่วงเวลำที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรติดภำระกิจส ำคัญใน
ต่ำงประเทศ ได้มอบหมำยให้รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และ/หรอื รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เป็นรกัษำกำรและมี
อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรแทน เป็นตน้ 
 

8.2  ผูบ้ริหำร 
                ผูบ้ริหำร1 ณ 31 ธนัวำคม 2562 

1. นำยชนะชยั   ชุตมิำวรพนัธ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
2. นำยพลัลภ   เหมะทกัษณิ รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
3. นำยธนำกร   เจรญิวงศำ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตรแ์ละสนบัสนุนองคก์ร  
4. นำงสำวอมรรตัน์2  หตัถกรรม       ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 
  

หมำยเหต ุ1  ผูบ้รหิำร หมำยถงึผูบ้รหิำรตำมเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด    
                     หลกัทรพัย ์ 

   2 นำงสำวอมรรตัน์ หตักรรม ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่วนัที ่22 สงิหำคม 2562 โดยทีก่่อนหน้ำเป็น             
     นำงเยำวนุช เดชวทิกัษ์ ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 

 

กำรถือหลกัทรพัยข์องผูบ้ริหำรระดบัสูง เปรียบเทียบ 3 ปี 

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

ระหว่ำงปี (หุน้) 
31 ธ.ค.2562 31 ธ.ค.2561 31-ธ.ค.-60 

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

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภำวะ  ไม่มกีำรถอืหุน้) 
     2 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ 51,600 - - 51,600 

           (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 

 
หน้ำที่และควำมรบัผดิชอบโดยรวมของผูบ้รหิำรระดบัสูงของบรษิัท คอืกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ รวมถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน                
กำรด ำเนินงำนตำมแผนธุรกจิและบรหิำรงบประมำณตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร 
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ในปี 2562 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยทุกสำยงำนจะร่วมประชุมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่ริหำร  
ทุกวนัพุธที ่1 และพุธที ่3 ของเดอืน เพื่อตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนและแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็เพื่อปรบัปรุงกำรท ำงำน
และเป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำนใหด้ยีิง่ขึน้ 
 

ทัง้นี้ ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.23/2551       
เรื่องก ำหนดบทนิยำมผู้บริหำรเพื่อกำรปฏิบตัิตำมหมวด 3/1 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535        
ซึง่แกไ้ขโดยพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 โดยผูบ้รหิำรทัง้ 6 คน ไม่มคีุณสมบตัติ้องหำ้ม
ดงันี้ 

1. ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิเกีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทุจรติ 
2. ไม่มปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีท่ ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั 

 

อนึ่ง กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลกัษณะของกำรขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ กจ.8/2553 เรื่องกำรก ำหนดลกัษณะควำมน่ำไวว้ำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั 

 

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 ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

1. ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
และตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

2. ก ำหนดกลยุทธแ์ละแผนกำรธุรกจิ เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำม
กลยุทธแ์ละแผนกำรทำงธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

3. แสวงโอกำสทำงธุรกจิกำรลงทุนใหม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิัทและบรษิทัย่อย 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 ำสญัญำเกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทั และสญัญำต่ำงๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกจิกำรของบรษิทั 

รวมทัง้ก ำหนดขัน้ตอนและวิธีกำรจัดท ำสัญญำดังกล่ำว เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ
คณะกรรมกำรบรษิทั 
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8. มอี ำนำจในกำรออก แก้ไข เพิม่เติม ปรบัปรุง ระเบยีบ ค ำสัง่ และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบักำรท ำงำนของบรษิทั 
เช่น กำรบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวนิยัพนกังำนและลกูจำ้ง 

 

ทัง้นี้กำรใชอ้ ำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บุคคลอื่นทีป่ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
เหน็สมควร ไม่รวมถงึอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมตัริำยกำรใดทีต่นเองหรอืบุคคลเกีย่วขอ้ง ซึง่อำจมคีวำมขดัแยง้ 
มีส่วนได้เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือ
รำยกำรทีไ่ม่อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินธุรกจิปกตทิัว่ไปของบรษิทั บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วม ซึ่งกำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ ำว
ต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิำรณำ และอนุมตัติำมขอ้บงัคบั
ของบรษิทั หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

 

8.3  เลขำนุกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรบรษิทัไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของบทบำทหน้ำทีข่องเลขำนุกำรบรษิทั ซึง่มสี่วนช่วยสนับสนุน

กำรด ำเนินงำนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีปฏบิตัถิูกตอ้งตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ นำยณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ท ำหน้ำที่
ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจดักำร ดูแลประสำนงำนด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้
ด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีพร้อมปฏบิตัิตำมขอ้บงัคบัและประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้กำรติดตำมผลกำรปฎิบตัิ ตำมมติ
คณะกรรมกำรบรษิัท และมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ตลอดจนรบัผดิชอบกำรจดัเกบ็เอกสำรที่กฎหมำยก ำหนด โดยเปิดเผย
คุณสมบตัิในแบบรำยงำน 56-1 และรำยงำนประจ ำปี เอกสำรแนบรำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บรหิำร ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม 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  

 

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 12 ก ำหนดว่ำ “ กรรมกำรของบรษิทัมสีทิธไิด้รบัค่ำตอบแทนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีซ่ึง่
ค่ำตอบแทนไดแ้ก่ เงนิเดอืน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง  โบนสั” 

 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่ทบทวน
พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมส ำหรบัคณะกรรมกำร โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัอตัรำค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริษัทในบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน           
รวมทัง้พิจำรณำอตัรำกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ และภำระควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิัท        
ทัง้นี้บรษิทัไดข้ออนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ ดงันี้.- 



 

สว่นท่ี  2  การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

60 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร  (ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน) 
ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที ่25 เมษำยน 2562 มมีติอนุมตัเิฉพำะเบีย้

ประชุมประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย  ส ำหรบัปี 2562 เป็นดงันี้.- 
-  ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรเดอืนละ 80,000. - บำท 
-  ค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อท่ำนเดอืนละ 20,000. – บำท –  

เบีย้ประชุมคณะกรรมกำร 
    ประธำน (เดอืนละไม่เกนิ 1 ครัง้) 18,000.- 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  
   เบีย้ประชุมกรรมกำร ครัง้ละ   6,000.-  บำท 
 

ส ำหรบัเงินโบนัสที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน 2562 มีมติอนุมตัิให้
จ่ำยเงนิโบนสัใหแ้ก่คณะกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรโดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในปีทีผ่่ำนมำ 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นตวัเงิน  ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2562       
หน่วย:บำท 

ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร 

TSTE 
ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทน โบนัส ค่ำเบีย้ 

โบนัส รวม 
กรรมกำร 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

ประชมุ 

1 นำยปรชีำ   อรรถวภิชัน์ 1,070,000.00     216,000.00 360,000.00 1,646,000.00 

2 นำยประภำส   ชุตมิำวรพนัธ ์ 230,000.00     144,000.00 90,000.00 464,000.00 

3 นำยพงศ์   ชนิธรรมมติร 230,000.00     162,000.00 90,000.00 482,000.00 

4 นำยชนะชยั   ชุตมิำวรพนัธ ์ 230,000.00     168,000.00 90,000.00 488,000.00 

5 นำยวนิย ์  ชนิธรรมมติร 230,000.00     144,000.00 90,000.00 464,000.00 

6 นำยณรงค ์ เจนลำภวฒันกุล 230,000.00     180,000.00 90,000.00 500,000.00 

7 นำยชลชั   ชนิธรรมมติร ์ 230,000.00     108,000.00 90,000.00 428,000.00 

8 นำยสมชำย   ชนิธรรมมติร ์ 230,000.00     132,000.00 90,000.00 452,000.00 

9 นำยธนดล   สจุภิญิโญ 230,000.00     132,000.00 90,000.00 452,000.00 

10 นำงสำวจฑุำทพิย ์  อรณุำนนทช์ยั 230,000.00     126,000.00 90,000.00 446,000.00 

11 นำยพลัลภ  เหมะทกัษณิ 230,000.00     168,000.00 90,000.00 488,000.00 

12 นำงเยำวนุช   เดชวทิกัษ์ 230,000.00     156,000.00 90,000.00 476,000.00 

13 นำยจเดจ็   อนิสวำ่ง 90,000,00 60,000.00 - 60,000.00 - 210,000.00 

14 นำงพวงทพิย ์  ศลิปศำสตร ์ 230,000.00 72,000.00 27,000.00 186,000.00 90,000.00 605,000.00 

15 นำยสวุฒัน์   สมัมำชพีวศิวกุล 230,000.00 72,000.00 54,000.00 228,000.00 90,000.00 674,000.00 

16 นำงกรศริ ิ พณิรตัน์ 120,000.00 36,000.00 27,000.00 72,000.00 90,000.00 345,000.00 

รวม 4,270,000.00 240,000.00 108,000.00 2,382,000.00 1,620,000.00 8,620,000.00                
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ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ตวัเงิน  
ประกนัสขุภำพกลุ่ม และกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี โดยเป็นกำรประกนักลุ่มรวมกบัพนกังำนทัง้องคก์ร 

8.4.2 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริหำร  ในปี 2562  ไม่มคี่ำตอบแทนรำยเดอืน  
เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ต่อท่ำน ครัง้ละ 

     เบีย้ประชุมประธำน     ครัง้ละ 12,000.-  บำท  
     เบีย้ประชุมกรรมกำร (เฉพำะกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร)  ครัง้ละ   6,000.-  บำท 

 

นโยบำยค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (Chief of Executive Officer) 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผูพ้จิำรณำค่ำตอบแทนและโบนสัของประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิโดยกำรพจิำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะมทีัง้
ระยะสัน้และระยะยำว โดยมีขัน้ตอนกำรพิจำรณำชดัเจน โดยกำรพิจำรณำระยะสั ้น คือกำรพิจำรณำจำกผลกำร
ด ำเนินงำนทำงธุรกจิของบรษิทัในแต่ละปีว่ำ เป็นไปตำมนโยบำยและแผนธุรกจิทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดม้อบหมำยไว้
หรอืไม่ โดยเปรยีบเทยีบกบัผลประกอบกำรในธุรกจิเดยีวกนั และภำพรวมในระยะยำวคอืควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยง
วิสยัทศัน์ พนัธกุล กลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชดัเจน ควำมสำมำรถในกำรพฒันำ ปรบัปรุง
ประสทิธภิำพ และแกไ้ขกำรด ำเนินงำนใหอ้ย่ำงทนัท่วงทแีละทนัต่อสถำนกำรณ์ของธุรกจิ รวมถงึพจิำรณำจำกคะแนน
กำรประเมนิผลงำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรโดยคณะกรรมกำรบรษิทั 

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 2562 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูง 7 คน มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ  ผูบ้รหิำร ตำมนิยำมส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

 
 

รำยละเอียดค่ำตอบแทน จ ำนวนเงิน 

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนรวม 19,867,067.00 

โบนสั 10,514,999.99 

ค่ำครองชพีและอื่นๆ 50,400.00 

ค่ำน ้ำมนัรถ 238,585.90 

รวม 30,671,052.89 
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ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรอ่ืนๆ (ท่ีไม่ใช่ตวัเงิน) 

1. ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ มรีถประจ ำต ำแหน่ง+พนกังำนขบัรถ+ค่ำน ้ำมนัรถ 
2. รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร   มรีถประจ ำต ำแหน่ง+พนกังำนขบัรถ+ค่ำน ้ำมนัรถ      

  3.   รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่                              มรีถประจ ำต ำแหน่ง+ค่ำน ้ำมนัรถ 
สำยงำนยุทธศำสตรแ์ละสนบัสนุนองคก์ร    

4.   ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่    มคี่ำน ้ำมนัรถ 
สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 

 

8.5  บุคลำกร     

จ ำนวนพนักงำนและค่ำตอบแทน 

   โครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพื่อให้มีควำมเป็นเอกภำพ      
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันภำยใต้กำรก ำกับดูแลของประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร          
ทัง้นี้ บุคคลของบรษิทัและบรษิทัย่อยสำมำรถถ่ำยโอนภำระหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบเพื่อกำรเตบิโตกำ้วหน้ำไดต้ลอดเวลำ 

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   

 
ในปี 2562 บรษิทัมพีนกังำนรวมทัง้สิน้ 91 คน (รวมผูบ้รหิำร) โดยแยกตำมสำยงำนดงันี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

แผนก /ฝ่ำย 

ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำร 3  คน ฝ่ำยปฏบิตักิำรท่ำเรอื                      4  คน 
โครงกำรพเิศษ                5  คน ฝ่ำยพฒันำธุรกจิและลกูคำ้สมัพนัธ ์     5  คน 
ส ำนกัเลขำ                     3  คน ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล                       4  คน 
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ฝ่ำยบญัช ี                    10 คน ฝ่ำยธุรกำร                                 14  คน 
ฝ่ำยกำรเงนิ                    7  คน ด่ำนชัง่น ้ำหนกั                            14  คน 
IT                                2  คน ฝ่ำยซ่อมบ ำรงุและยำนยนต ์            14  คน 
ฝ่ำยจดัซือ้และพสัดุ           5  คน ฝ่ำยคลงัสนิคำ้                               1 คน 

สรปุรวม     91  คน 
 

 

 

 

 

 

 

     

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมตัิในกำรปรบัปรุงโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของกลุ่ม 
TSTE โดยสถำบนักำรเงนิเป็นผูบ้รหิำรจดักำรกองทุนและจะจ่ำยใหแ้ก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบยีบ
ว่ำดว้ยกองทุน โดยในปี 2562 ไดห้กัเงนิสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 1,809,329.00 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  

โครงกำร Employee Engagement 

เพื่อรกัษำบุคลำกรทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และสรำ้งขวญั ก ำลงัใจ และตอบแทนกำรปฏบิตังิำนของ
กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทฯ ในกำรสร้ำงมูลค่ำหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทฯ มี
ควำมรูส้กึมสีว่นร่วมในกำรเป็นเจำ้ของกจิกำรร่วมกนั และจงูใจใหก้รรมกำรและพนกังำนปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
และร่วมท ำงำนใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยในระยะยำว ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึอยู่ระหว่ำงกำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรท ำ 
โครงกำรเสนอขำยหลกัทรพัยต่์อกรรมกำรหรอืพนกังำน (ESOP) และ/หรอื โครงกำรส ำหรบัพนกังำน ผูบ้รหิำร กรรมกำร 
ของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีำรทยอยลงทุนในหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่นท ำงำนอยู่ โดยลงทุนเป็นรำยงวด สม ่ำเสมอ 
และเขำ้ร่วมโครงกำรตำมควำมสมคัรใจ (EJIP) ซึ่งรวมถงึผลกระทบทีอ่ำจะเกดิขึน้กบัผูถ้ือหุน้รำยเดมิ ขอ้ดขีอ้เสยี และ
ผลประโยชน์ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิทีอ่ำจเกดิขึน้ของโครงกำร รวมถงึกฎระเบยีบและกำรอนุมตักิำรด ำเนินกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร 

 

 

 

ค่ำตอบแทนพนักงำนท่ีเป็นตวัเงิน จ ำนวนเงิน 

เงนิเดอืนรวม 24,245,308.98 

โบนสั 10,034,309.99 
ค่ำล่วงเวลำ 2,231,152.00 
ค่ำครองชพีและอื่น 224,400.00 
เงนิสวสัดกิำร* 1,649,164.00 
รวม 38,384,334.97 
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  นโยบำยในกำรพฒันำพนักงำน 

ในปี 2562 ฝ่ำยบริหำรให้ควำมส ำคญักบักำรอบรมพนักงำนที่ต้องมีทกัษะในกำรท ำงำน ให้เหมำะกบั
ภำระหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และสอดคลอ้งนโยบำยขององคก์รดว้ย โดยเฉพำะพนักงำนทีต่้องปฎบิตัหิน้ำทีเ่กีย่วกบั กำร
ขบัยำนพำหนะ รถโฟล์ลฟิท์  รถเครน รถบรรทุก ตลอดจนกำรท ำงำนในที่สูง เป็นต้น พนักงำนเหล่ำนี้ควรได้รบักำร
ฝึกอบรมจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ มีมำตรฐำน ออกใบรับรองให้กับพนักงำนที่ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรม และรวมถึง                 
เรื่องของสุขอนำมัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อองค์กร และเกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแล              
ของหน่วยงำนภำครฐัด้วย บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนวิชำชีพ (Safety Officer)          
ซึง่มหีน้ำทีใ่นกำรคอยดแูลและป้องกนัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุจำกกำรท ำงำน และใหป้ฏบิตัไิปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด   

เสริมสรำ้งควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ 
โดยบรษิทัไดม้กีำรจดัประชุม Morning Talk ตำมแผนกต่ำงๆ 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) 
7. กำรดบัเพลงิขัน้ตน้ 
8. กำรซอ้มแผนดบัเพลงิและอบพยพหนีไฟ 
9. คปอ. 
10. เจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ระดบัหวัหน้ำ 
11. เจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ระดบับรหิำร 
12. ISO22000:2018,GMP&HACCP FOR FOOD 
13. INDUSTRY 
14. FSSC 22000 Version 5 Requirement 
15. BRC Food Issue 8 Internal Audit 
16. FSSC 22000 Internal Audit 
17. GMPและHACCP,Allergen,Food defense,สขุลกัษณะฯ 

และบริษัทยังให้ควำมรู้ในเรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง กำรดับเพลิงและอพยพในกรณี              
เกดิอคัคภียัซึง่เป็นกำรสรำ้งควำมรูแ้ละควำมสำมำรถไม่เพยีงช่วยเหลอืตนเองแต่ยงัสำมำรถช่วยเหลอืผูอ้ื่นและผูอ้ำศยัอยู่
ในชุมชนใกลเ้คยีง  
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กำรอบรมของพนกังำน บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 

เริม่ 1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2562 

จ ำนวนพนกังำน 192 คน 
จ ำนวนชัว่โมงกำรอบรม 6 หลกัสตูร 80 ชัว่โมง 
ชัว่โมงกำรอบรมโดยเฉลีย่ 2.4 ชัว่โมง/คน 

 
ดำ้นสขุอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ในปี 2562 พนกังำนของบรษิทัฯ มกีำรลำดงันี้ 

ประเภทกำรลำ จ ำนวนคน 
กำรเกดิอุบตัเิหตุจำกกำรท ำงำน 6 
กำรลำป่วย 319 * 
กำรเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน 0 

              
    หมำยเหต ุ * กำรลำป่วยทัว่ไปของพนกังำน ไม่ไดเ้กดิจำกกำรท ำงำน                   
 

 ควำมปลอดภยัในกำรปฎิบติังำน 

บรษิัทฯ ได้ส่งพนักงำนเขำ้อบรมหลกัสูตรควำมปลอดภยัในกำรปฏบิตัิงำน กำรอบรมภำคปฏบิตัิในกำรป้องกนั
อคัคภียัและฝึกซอ้มป้องกนัท่ำเรอื ทุกปี ปัจจุบนับรษิทัไดร้บักำรรบัรองหนังสือรบัรองกำรปฏบิตัขิองท่ำเรอืเพื่อกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยั SOC ตำม ISPS Code ซึง่ออกโดยกรมเจำ้ท่ำตัง้แต่ 19 ธนัวำคม 2560 ถงึ 18 ธนัวำคม 2565 (รวม 5 ปี) 
 
 

 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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 นโยบำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

นโยบำยควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนจะเกดิขึน้ 
ต้องได้รบัควำมร่วมมอืร่วมใจ ตำมหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของทุกคนในองคก์ร นับตัง้แต่คณะผูบ้รหิำร ผู้บงัคบับญัชำ 
ผูใ้ต้บงัคบับญัชำทุกระดบั และเพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนควำมปลอดภยั มกีำรด ำเนินงำนไปดว้ยควำมสะดวกรำบรื่น บรษิทัฯ 
จงึก ำหนดนโยบำยไวด้งัต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงำน ท ำงำนด้วยควำมปลอดภัย โดยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเป็นหน้ำที่
รบัผดิชอบอนัดบัแรกของพนกังำนทุกคนในกำรปฏบิตังิำน  

2. บรษิัทฯ ถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรพัยำกรทีม่คีุณค่ำของบรษิัทฯ ดงันัน้ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและ  
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของพนกังำน จงึถอืเป็น นโยบำยส ำคญัของบรษิทัฯ  

3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพฒันำและปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และวิธีกำร
ปฏบิตังิำนทีป่ลอดภยั เพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยจดัหำเครื่องมอือุปกรณ์ ควำมปลอดภยัใหเ้พยีงพอ
กบัสภำพงำน จูงใจใหพ้นักงำนไดต้ระหนักถงึอนัตรำยต่ำงๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในขณะท ำงำน ตลอดจนแนะน ำชีแ้จงใหท้รำบ
ถงึสำเหตุ และวธิป้ีองกนั  

4. บรษิัทฯ จะยกระดบัและพฒันำสภำพแวดล้อมภำยในบรษิัทฯ สถำนที่ท ำงำน ควำมสะอำดโดยรอบบรเิวณ
บรษิทัฯ อยู่เสมอ เพื่อใหม้คีวำมปลอดภยั มสีภำพแวดลอ้มทีด่ถีูกสุขลกัษณะ อนัน ำมำซึง่คุณภำพชวีติกำรท ำงำนและ
สขุภำพทีด่ ีโดยทัว่กนัของพนกังำน  

5. บรษิัทฯ ส่งเสรมิ สนับสนุนให้มกีจิกรรมควำมปลอดภยัต่ำงๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจติส ำนึกของพนักงำน เช่น            
กำรอบรม จงูใจ ประชำสมัพนัธ ์กำรแขง่ขนัดำ้นควำมปลอดภยั เป็นตน้  

6. พนักงำนทุกคนจะต้องปฏบิตัติำมกฎระเบยีบว่ำดว้ยควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน อย่ำงเคร่งครดั หำกมกีำรฝ่ำฝืนหรอืละเลยอำจถูกพจิำรณำโทษตำมระเบยีบของบรษิทัฯ  

7. พนักงำนทุกคนจะต้องปฎิบตัิ 5ส (สะสำง สะดวก สะอำด สุขลกัษณะ สร้ำงนิสยั) ในสถำนที่ท ำงำนอย่ำง
เคร่งครดัเพื่อ ป้องกนั อุบตัเิหตุ และโรคเนื่องจำกกำรท ำงำน 

8. บรษิทัฯ จะทบทวนและประเมนิระบบกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยัเป็นระยะๆ เพื่อน ำมำวำงแผนในกำร
ปรบัปรุง อย่ำงต่อเนื่อง  

9. บรษิัทฯ ก ำหนดเป็น นโยบำย ให้ผู้บงัคบับญัชำทุกคนต้องกระท ำตนใหเ้ป็นแบบอย่ำงทีด่แีละ มหีน้ำทีดู่แล
รบัผดิชอบ ในเรื่องควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำใหเ้ป็นไปตำมกฎ
ขอ้บงัคบัที ่บรษิทั ไดก้ ำหนดโดยถอืปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั 

10. บริษัทฯ ก ำหนดเป็นนโยบำย ให้พนักงำนทุกคนต้องมีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนให้เกิด             
ควำมปลอดภัยแก่ ตนเอง และเพื่อนร่วมงำน โดยปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีบ่รษิทัฯ ไดก้ ำหนด และถอืปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั 
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11. บริษัทฯ ถือว่ำพนักงำนทุกคนมสี่วนร่วมในกำรป้องกนัอุบตัิเหตุ และรกัษำสิง่แวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรบั
ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่ำงๆ ของพนักงำน โดยจะน ำไปพิจำรณำ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่ำงๆ                
ตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัแก่พนกังำนมำกทีส่ดุ 

12. อุบตัเิหตุเป็นศนูย ์

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 ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ และเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค ำนึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีโดยส่วนรวม โดยคณะกรรมกำรจะดูแลให้มกีำรปฏบิตัิตำม
นโยบำยและขอ้ปฏบิตัทิีร่ะบุไว ้โดยจะปรบัปรุงใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำทบทวนจรรยำบรรณของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน (Code of Conduct) โดยไดร้บักำร
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อประกำศใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ มี
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มได้อย่ำงครบถ้วน  สอดคล้องตำม
นโยบำยกำรก 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 ำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://tstegroup.com  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น         
นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัทรำบแนวทำงปฏบิตัแิละกำรด ำำเนินธุรกจิของบรษิทั  ภำยใต้หลกักำรก ำำกบั
ดูแลกจิกำรที่ด ีนอกจำกนี้บรษิัทยงัได้ท ำกำรเผยแพร่และสื่อสำรไปยงัพนักงำนของบรษิัท เพื่อให้รบัทรำบและยึดถือ
ปฏบิตั ิตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดัดว้ย 

http://tstegroup.com/
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1.  ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนน ำเอำหลกัส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ใีนกำรปฏบิตัิ-
หน้ำที่ด้วยควำมรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์สุจรติ เที่ยงธรรม โปร่งใส มวีสิยัทศัน์ ทัง้หมดต้องอยู่ภำยใต้จรยิธรรมในกำรประกอบ
ธุรกจิเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนและใหเ้กดิควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำรผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้อย่ำงเป็นธรรม 

2.  คณะกรรมกำรบรษิทัจะปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบมกีำรจดัแบ่งบทบำทหน้ำที่อย่ำงชดัเจน 

3.  คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่ส ำคัญ                 
โดยจะต้องพิจำรณำถึงปัจจัยเสี่ยงและวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมเหมำะสม รวมทัง้ต้องด ำเนินกำร          
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำระบบบญัช ีรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรสอบบญัชมีคีวำมน่ำเชื่อถอื 

4.  คณะกรรมกำรบรษิทั จะต้องเป็นผูน้ ำและเป็นตวัอย่ำงในกำรปฏบิตังิำนตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่
ด ีและดแูลในเรื่องกำรจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

5.  คณะกรรมกำรบรษิทั ต้องจดัใหม้กีำรประเมนิผลตนเองรำยปี เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรฯ 

6.  คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดจรรยำบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรผู้บริหำร 
พนกังำนรวมถงึลกูจำ้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประพฤตปิฏบิตัคิวบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบบรษิทั 

7.  มกีำรเปิดเผยสำรสนเทศของบรษิทัในเรื่องทำงกำรเงนิและทีไ่ม่ใช่เรื่องทำงกำรเงนิ อย่ำงเพยีงพอเชื่อถอืได้
และทนัเวลำ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

8.  ผูถ้อืหุน้บรษิทั จะไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมกัน มสีทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มลูสำรสนเทศและมชี่องทำงใน
กำรสือ่สำรกบับรษิทัทีเ่หมำะสม 

9.  มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคญัทุกระดับอย่ำงเหมำะสม      
และมกีระบวนกำรสรรหำทีโ่ปร่งใสเป็นธรรม 

บรษิทั มนีโยบำยในกำรส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมกำรทุกท่ำนเขำ้รบักำรอบรมกบัสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
และสถำบนัอื่นๆ ในหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นกำรเพิม่พูนควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบับทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร                   
โดยแจ้งให้กรรมกำรทรำบ  ส่งเสริมกำรปลูกจติส ำนึกแห่งควำมรบัผดิชอบภำยใต้หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี
ให้กบักรรมกำร  ผูบ้รหิำร  พนกังำนและผูเ้กีย่วขอ้งใหพ้นกังำนทุกคนไดร้บัทรำบขำ่วกำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วกบักำรก ำกบัดูแล
กจิกำร  จดัใหม้กีำรประชุมกนัในระดบัต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อเสรมิสรำ้งบรรยำกำศทีด่เีป็นกำรเสรมิควำมเขำ้ใจกนัระหว่ำง
ฝ่ำยบรหิำรและพนักงำน  เปิดโอกำสใหม้กีำรซกัถำมขอ้ขอ้งใจได้อย่ำงอสิระตลอดจนเสรมิสรำ้งใหพ้นักงำนตระหนักถงึควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมชุมชนและสิง่แวดลอ้มภำยนอกบรษิทัดว้ย 

9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย 

เพื่อใหก้ำรปฎบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล คณะกรรมกำรไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อแบ่งภำระของคณะกรรมกำรในกำรติดตำม ก ำกบัดูแล หรอืพจิำรณำศกึษำเรื่องส ำคญั ของ
บรษิทัฯในรำยละเอยีด โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยมอี ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมกำรบรหิำร 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
4. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
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9.2.1 คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบรหิำรได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้โดยคณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด 6 ท่ำน   

โดยคดัเลอืกจำกบุคคลทีม่คีวำมรู้ควำมสำมำรถ มคีวำมใจบทบำทหน้ำทีท่ีต่้องรบัผดิชอบและมคีวำมเขำ้ใจลกัษณะงำน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี มีหน้ำที่ดูแลกำรบริหำรจัดกำ รของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
คณะกรรมกำรบรษิทั และค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเสมอ คณะกรรมกำรบรหิำรมรีำยนำมดงัต่อไปนี้ 

 

* โดยเลขำนุกำรบรษิัท นำงจุไรรตัน์ นิลด ำ  (ได้เกษียณอำยุ มผีลวนัที่ 28 พฤศจกิำยน 2562) และได้แต่งตัง้นำย
ณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกุล ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั แทน  

 

บทบำท  หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1. คณะกรรมกำรบรหิำรมอี ำนำจหน้ำทีจ่ดักำรงำนและด ำเนินกจิกำรของบรษิทัตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด

หรอืไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรใหด้ ำเนินกำรเฉพำะกรณี 
2. คณะกรรมกำรบรหิำรมอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรธุรกจิของบรษิทัตำมแผนงำนทีก่ ำหนดไว้ 
3. ประธำนกรรมกำรบรหิำรต้องรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อ

รบัทรำบถึงกจิกำรทีฝ่่ำยบรหิำรได้ท ำไปแล้วจะเกดิกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงส ำคญัแก่กจิกำรของบรษิทั และ/หรอื
เรื่องทีฝ่่ำยบรหิำรเหน็สมควรเสนอเพื่ออนุมตัเิป็นรำยเรื่องใหเ้สนอเพื่อรบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรก่อน 

4. คณะกรรมกำรบรหิำรมอี ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกจิกรรมตำมที่ก ำหนดเพื่อบรหิำรกจิกำรใหป้ระสบ
ควำมส ำเรจ็บรรลุเป้ำหมำยของบรษิทั   

5. จดัท ำและสอบทำนแผนทำงกำรเงนิและนโยบำยทีส่ ำคญัของบรษิทั และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั   
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

6. พฒันำและดแูลทรพัยำกรบุคคลและก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนใหด้ ำเนินไปตำมกลยุทธด์ำ้นทรพัยำกรบุคคล 
7. พจิำรณำแต่งตัง้ ติดตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรฝ่ำยงำนลงมำถงึพนักงำนระดบักลำง     

และจดัหำผูส้บืทอดกำรด ำรงต ำแหน่งต่อ 
8. ติดตำมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและควำมก้ำ วหน้ำในกำร

ด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
9. ติดตำมกำรปฏบิตัิงำนของพนักงำนทุกระดบัเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งตำมแนวทำงที่บรษิัท 

ก ำหนดรวมทัง้ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและนโยบำย         
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 
 
 

1. นำยประภำส      ชุตมิำวรพนัธ ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยพงศ ์          ชนิธรรมมติร รองประธำนกรรมกำรบรหิำร 
3. นำยชนะชยั        ชุตมิำวรพนัธ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
4. นำยณรงค ์         เจนลำภวฒันกุล กรรมกำรบรหิำร 
5. นำงเยำวนุช        เดชวทิกัษ์ กรรมกำรบรหิำร  
6. นำยพลัลภ         เหมะทกัษณิ รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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ปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุม 9 ครัง้ มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม ่ำเสมอ                   
รวมถงึกำรรำยงำนกำรท ำหน้ำทีใ่นรอบปีทีผ่่ำนมำ 

 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ประจ ำปี 2562 

ครัง้ท่ี/2562 วนัท่ี เดือน พทุธศกัรำช 

1 23 มกรำคม 2562 
2 
3 

20 
20 

กุมภำพนัธ ์
มนีำคม 

2562 
2562 

4 22 พฤษภำคม 2562 
5 
6 

19 
31 

มถุินำยน 
กรกฎำคม 

2562 
2562 

7 
8 

21 
18 

สงิหำคม 
กนัยำยน 

2562 
2562 

9 24 ตุลำคม 2562 

10 20 พฤศจกิำยน 2562 

11 19 ธนัวำคม 2562 
 

รำยนำมผูเ้ข้ำประชุม 
 

 

ล ำดบัท่ี 

 
 

ช่ือ – สกลุ 
 
 

ต ำแหน่ง 
คณะกรรมกำรบริหำร ประชุม 11 ครัง้ 

เข้ำประชมุ ทัง้ปี 
รวมครัง้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 นำยประภำส  ชุตมิำวรพนัธ ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 11 11 100 

2 นำยพงศ ์ ชนิธรรมมติร รองประธำนกรรมกำรบรหิำร 9 11 82 
3 นำยชนะชยั         ชุตมิำวรพนัธ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฯ 10 11 91 

4 นำยณรงค ์ เจนลำภวฒันกุล กรรมกำรบรหิำร 11 11 100 

5 นำยพลัลภ         เหมะทกัษณิ กรรมกำรบรหิำร 11 11 100 
6 นำงเยำวนุช        เดชวทิกัษ ์ กรรมกำรบรหิำร 11 11 100 

 

หมำยเหต ุ  คณะกรรมกำรบรหิำรมกีำรประชุมร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทัย่อย 
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      กำรถือหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำร ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงระหว่ำงปี 2562 

ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

หุน้สำมมญั 
จ ำนวนหุน้ ณ  
31 ธ.ค. 2561  

รำยกำรเปลีย่นแปลงระหว่ำงปี 2561 หุน้สำมมญั 
จ ำนวนหุน้ ณ 
31 ธ.ค. 2562  

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 19,022,666 734,100 - - - 19,756,766 5.154 

(รวมคู่สมรส)   3,048,163 - - - -   3,048,163 0.795 
3 นำยพงศ ์  ชนิธรรมมติร กรรมกำร / รองประธำนบรหิำร - - - - - - - 
4 นำยชนะชยั   ชตุมิำวรพนัธ ์ กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 63,818,515 - - - - 63,818,515 16.649 
5 นำยณรงค ์ เจนลำภวฒันกุล กรรมกำร - - - - - - - 

6.1 นำยจเดจ็   อนิสว่ำง* (3) กรรมกำรอสิระ - - - - - - - 
6.2 นำงกรศริ ิ พณิรตัน์* (3) กรรมกำรอสิระ - - - - - - - 
7 นำยวนิย ์  ชนิธรรมมติร กรรมกำร 2,827,811  32,669 - - - 2,860,480 0.746 
8 นำยชลชั   ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 191,664 - - - - 191,664 0.05 
9 นำยสมชำย   ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 625,781 - - - - 625,781 0.163 
10 นำยธนดล 

(รวมคู่สมรส) 
สุจภิญิโญ 
 

กรรมกำร 
 

3,834,354 
27,206,675 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3,834,354 
27,206,675 

1.000 
7.097 

11 นำงสำวจฑุำทพิย ์  อรณุำนนทช์ยั* กรรมกำรอสิระ 153,331 - - - - 153,331 0.04 
12 นำยพลัลภ  เหมะทกัษณิ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ -  51,600 - - - 51,600 0.013 
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  19,756,766  
        นำงสมุติรำ ชุตมิำวรพนัธ ์ (ภรรยำ) จ ำนวนหุน้  3,048,163   22,804,929 

3. คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่27 มถุินำยน 2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำงกรศริ ิพณิรตัน์ เขำ้
รบัต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ แทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง เนื่องจำกนำยจเดจ็ อนิสว่ำง ไดล้ำออก
จำกกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมบรษิทัฯ เพื่อเขำ้รบัต ำแหน่งสมำชกิวุฒสิภำ ลงวนัที ่10 พฤษภำคม 
2562 
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9.2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

               ณ วนัที ่ 31  ธนัวำคม  2562 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง  
1.  นำยสวุฒัน์  สมัมำชพีวศิวกลุ* ประธำนกรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระและมคีวำมรูด้ำ้นบญัช ี
2.  นำงพวงทพิย ์ ศลิปศำสตร ์ กรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ 
3.  นำงกรศริ ิพณิรตัน์ กรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ 

หมำยเหต ุ

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดปัจจุบนัมกีำรต่อวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2562 
และสิ้นสุดลงในเดือนเมษำยน 2565 

2) นำยณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกุล ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 11/2562 เมื่อวนัที่ 28 พฤศจกิำยน 2562 ได้มมีติอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ดงันี้ 

กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบบรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  (Audit Committee) แต่งตัง้ขึน้โดยกำรอนุมตัขิองคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อสนับสนุน

กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทั ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ระเบยีบ กฎเกณฑ ์และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมกำรตรวจสอบจดัตัง้ขึน้มำโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อท ำหน้ำที่ช่วยคณะกรรมกำรบรษิัท ในกำรปฎิบตัิ

หน้ำที่ก ำกบัดูแลเกี่ยวกบั ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ประสทิธิภำพระบบควบคุมภำยใน และกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำย ระเบยีบและหลกัจรรยำบรรณต่ำงๆ เพื่อสง่เสรมิใหบ้รษิทัมกีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี และมกีำรสอบทำนกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งของบรษิัท รวมทัง้รบัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และน ำเสนอในรำยงำนประจ ำปีของ
บรษิทั 

1. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้ 
1. สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและเพยีงพอ 
2. สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 

ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรือ กำรว่ำจ้ำงบริษัทตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรบัไดร้วมถงึป้องกนัมใิหเ้กดิกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
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4. สอบทำนและด ำเนินกำรใหฝ่้ำยบรหิำรหรอืฝ่ำยจดักำรจดัใหม้รีะบบหรอืช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืร้อง
ทุกขร์วมทัง้กำรปรบัปรุงแกไ้ขและกำรก ำกบัดแูลเรื่องกำรรอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกขใ์หม้คีวำมเหมำะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี 
ๆ ไป 

5. พจิำรณำขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
6. สอบทำนใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์

และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
7. พจิำรณำ คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และ

เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรเพื่อขออนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทัง้เขำ้ประชุมกบัผู้สอบบญัชี
โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. พจิำรณำรำยกำรเกีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

9.   จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ซึง่รำยงำน 
     ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 
(1) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
(2) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในบรษิทั 
(3) ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(4) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(5) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(6) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(7) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร (Charter) 
(8) รำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบที่ได้รบั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
 
10. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัมอบหมำย ดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
11. ในกำรปฎบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำดงัต่อไปนี้

ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุง แกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

(1) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(2) กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยหรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 
2.คณะกรรมกำรตรวจสอบมีองคป์ระกอบและคณุสมบติั ดงันี้ 
1. กรรมกำรตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมกำรอสิระ และมอีย่ำงน้อย 3 คน ซึง่ในจ ำนวนนี้อย่ำงน้อย 1 คน ตอ้งมี

ควำมรูค้วำมเขำ้ใจและประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ 
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2. มคีุณสมบตัติำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์

3. ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเลอืก และแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. เลขำนุกำรบรษิทัท ำหน้ำทีเ่ลขำคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
3.วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบมวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  นบัจำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
1. ตำย 
2. ลำออก 
3. ขำดคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมขอ้บงัคบันี้ หรอืตำมเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบควรแจ้งต่อบรษิัทฯ 

ล่วงหน้ำ 1 เดอืน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมกำรบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรท่ำนอื่นที่มี
คุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลทีล่ำออกและใหบ้รษิทัฯ แจง้กำรลำออกใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทรำบดว้ย 

ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมจี ำนวนครบ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงัคง
เหลอือยู่ 

อนึ่งกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งได ้ โดยมคีณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูส้รรหำ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ต่อไป 

 
4. กำรประชุม 
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตำมที่เหน็สมควร อย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ และมอี ำนำจในกำร

เรยีกประชุมเพิม่ไดต้ำมควำมจ ำเป็น และองคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่ง 
2. กรรมกำรทุกท่ำนควรเขำ้ร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเวน้มเีหตุจ ำเป็นควรแจ้งใหป้ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนั 
3. ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นประธำนทีป่ระชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในทีป่ระชุม

หรอืตดิภำรกจิทีจ่ ำเป็น ใหก้รรมกำรตรวจสอบทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรตรวจสอบหนึ่งท่ำนเป็นประธำนทีป่ระชุม 
4. กำรประชุมเป็นกำรเฉพำะกับฝ่ำยบริหำร หรือผู้ตรวจสอบภำยใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้ นอย่ำง

สม ่ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
5. กำรลงมตขิองกรรมกำรตรวจสอบกระท ำไดโ้ดยถอืเสยีงขำ้งมำก ทัง้นี้กรรมกำรตรวจสอบผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีใดๆ 

ในเรื่องที่พจิำรณำ จะต้องไม่เขำ้ร่วมในกำรแสดงควำมเหน็และลงมติในเรื่องนัน้ๆ ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

6. ในกำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยค ำสัง่ของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ น ำสง่หนงัสอืเชญิประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนกำรประชุม 
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เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นหรอืเร่งด่วนจะแจง้กำรนัดประชุมโดยวธิอีื่น หรอืก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่ำนัน้ได ้โดยใหเ้ลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 

7. คณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถเชญิผูท้ี่เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่กรรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนของบรษิัท 
และ/หรอืบรษิทัย่อย ใหเ้ขำ้ร่วมประชุม หำรอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้ซกัถำมได ้

 
5. กำรรำยงำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะตอ้งรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั

รบัทรำบ และจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัและลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ  

 
กำรทบทวนกฎบตัร และกำรประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบควรทบทวนกฎบตัร  เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลง และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของตนเอง

อย่ำงน้อยปีละครัง้ และสรุปผลน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อทรำบและพจิำรณำ 
 
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 11/2562   เมื่อวันที่ 28 

พฤศจกิำยน 2562 โดยยกเลกิฉบบัเดมิและมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 
 
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรประชุมรวม 4 ครัง้ เพื่อท ำหน้ำที่ดูแลกำรด ำเนินกจิกำร    

ในนำมคณะกรรมกำรบรษิทัตำมบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2562 
ครัง้ที ่/2562 วนัที ่ เดอืน พุทธศกัรำช 

1 22 กุมภำพนัธ ์ 2562 

2 13 พฤษภำคม 2562 

3 9 สงิหำคม 2562 

4 8 พฤศจกิำยน 2562 
 

จ ำนวนกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2562 มีดงัน้ี 

ช่ือกรรมกำร 
ประชมุ 4 ครัง้ 
เข้ำประชุม 

คิดเป็น
รอ้ยละ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

นำยจเดจ็          อนิสว่ำง *  1/1 100 เมษำยน 2562 – พฤษภำคม 2562 
นำงกรศริ ิ พณิรตัน์ * 2/2 100 มถุินำยน 2562 – เมษำยน  2565 
นำยสวุฒัน์          สมัมำชพีวศิวกุล 4/4 100 เมษำยน 2562 – เมษำยน  2565 
นำงพวงทพิย ์ ศลิป์ศำสตร ์ 4/4 100 เมษำยน 2562 – เมษำยน  2565 
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หมำยเหต ุ 1.*คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่27 มถุินำยน 2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำงกรศริ ิพณิรตัน์ 
เขำ้รบัต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ แทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง เน่ืองจำกนำยจเดจ็ อนิสว่ำง ไดล้ำออกจำกกำร
เป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมบรษิทัฯ เพื่อเขำ้รบัต ำแหน่งสมำชกิวุฒสิภำ ลงวนัที ่10 พฤษภำคม 2562  

 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2562  

            หน่วย : บำท 
 

ล ำดบั
ดบับ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน (ปี) โบนัส 
ค่ำตอบแทนรวม  

(ปี) 

 1 นำยจเดจ็    อนิสว่ำง ประธำนกรรมกำร 60,000 - 60,000 
 2 นำยสวุฒัน์  สมัมำชพีวศิวกุล กรรมกำรตรวจสอบ 72,000 54,000 126,000 

 3 นำงพวงทพิย ์ ศลิปศำสตร ์ กรรมกำรตรวจสอบ 72,000 27,000 99,000 

4 นำงกรศริ ิ พณิรตัน์ กรรมกำรตรวจสอบ 36,000 27,000 63,000 

รวม 240,000 108,000 348,000 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด ำเนินงำนโดยสรปุดงัน้ี.- 
-  ทบทวนระบบกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัท รวมถึงกำร

ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และพิจำรณำรำยงำนผลกำรสอบทำนโดยกำรประชุมร่วมกับผู้บริหำร              
ทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบและผูต้รวจสอบภำยใน 

-  ติดตำมโดยใกล้ชดิเกี่ยวกบักำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกนัและรำยกำรระหว่ำงกนัเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำมีควำม
โปร่งใสและมกีำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ 

-  ทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในร่วมกบัผูต้รวจสอบภำยในเพื่อประเมนิประสทิธผิลและควำมเพยีงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในและระบบควบคุมควำมปลอดภยัเทคโนโลยสีำรสนเทศ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดต้ดิตำมกำร
ปฏบิตังิำนควบคุมภำยในอย่ำงใกลช้ดิและอภปิรำยเกีย่วกบัควำมส ำคญัของขอ้บกพร่องทีช่ดัเจนในกระบวนกำรควบคุมภำยใน   
และพจิำรณำควำมเหมำะสมของแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 

                           -  ในทุกไตรมำสคณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวนรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยประชุมพจิำรณำร่วมกบัผูบ้รหิำร
ในสำยกำรเงนิและผู้สอบบญัชภีำยนอกเพื่อพจิำรณำขอ้สงัเกตต่ำงๆ และรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทรำบ 
เพื่อด ำเนินกำรหรอืเพื่อวำงแผนหรอืก ำหนดนโยบำยใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิต่อไป 

- ทบทวนรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปีของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทย่อย        
โดยพจิำรณำขอ้มลูทำงบญัชกีำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัท ำ
งบกำรเงนิดงักล่ำว โดยประชุมพจิำรณำร่วมกบัผูบ้รหิำรในสำยงำนบญัชขีองบรษิทัและบรษิทั ส ำนกังำน เอ เอม็ ซ ีจ ำกดั  
ผูต้รวจสอบบญัชอีย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมกีำรรำยงำนขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำนและตรวจสอบ  ทัง้นี้ในระหว่ำงกำรสอบทำน
และตรวจสอบของผูส้อบบญัชไีม่พบกำรทุจรติหรอืกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

-  เขำ้ร่วมประชุมกบับรษิัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั  ผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อประเมนิประสทิธผิล               
และควำมพอเพียงของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ประเด็นส ำคัญที่ตรวจพบตลอดจนติดตำมผล                     
กำรปรบัปรุงแก้ไขประเดน็ทีต่รวจพบตลอดจนแนวทำงป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย ซึ่งน ำเสนอโดยผู้ตรวจสอบภำยใน  
โดยเน้นควำมเป็นอสิระของทัง้ผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชภีำยนอก 
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-  พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2562 โดยเน้นหนักในเรื่องทีจ่ะมคีวำมเสีย่ง            
ทีม่ผีลกระทบอย่ำงมำกต่อธุรกจิทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยตดิตำมผลกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยในให้
มกีำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัในเครอืเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเกดิ
ประสทิธผิลมำกทีส่ดุ     

-  ทบทวนระบบกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัิงำนตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิของบริษัท
รวมถึงกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยประชุมร่วมกบั
ผูบ้รหิำรสำยงำนบญัช ี  ผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภำยใน      

-  พจิำรณำและใหข้อ้เสนอแนะในกรณีทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรอืกำรท ำรำยกำรที่เกีย่วโยงกนั
ระหว่ำงบรษิทัและบรษิทัย่อย  โดยถอืหลกัควำมโปร่งใสและกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอตำมหลกัในกำรปฏบิตัิงำน
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

- ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภำยในตลอดจนพจิำรณำควำมรูค้วำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ของผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภำยใน รวมทัง้ค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชแีละกำรตรวจสอบภำยใน
ทีเ่หมำะสมเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อใหค้วำมเหน็ชอบในกำรเสนอรำยชื่อผูส้อบบญัชแีละค่ำตอบแทนต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัแิต่งตัง้ส ำหรบัปี 2562 

 

9.2.3  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนตัง้แต่ปี 2550               

เพื่อช่วยในกำรสรรหำบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทั
รวมทัง้ช่วยเสนอนโยบำยค่ำตอบแทนส ำหรบัผูบ้รหิำรดงักล่ำวนัน้ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำต่อมำทีป่ระชุม 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ ทัง้คณะ 3 ท่ำน (คดิเป็น 100%)  

               ณ วนัที ่ 31  ธนัวำคม  2562 

ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง  
1. นำยสวุฒัน์  สมัมำชพีวศิวกุล ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรอสิระ 

2. นำงสำวจุฑำทพิย ์อรุณำนนทช์ยั กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรอสิระ 

3.  นำงพวงทพิย ์ ศลิปศำสตร ์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรอสิระ 
 

นำงสำวอมรรตัน์ หตัถกรรม ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ไดม้กีำรประชุมร่วมกนั จ ำนวน 2 ครัง้ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2562 
ครัง้ที ่/2562 วนัที ่ เดอืน พุทธศกัรำช 

1 25 มกรำคม 2562 

2 20 มถุินำยน 2562 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประชุมปี 2562 (2 ครัง้) 
ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เขำ้ประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 

1. นำยสวุฒัน์  สมัมำชพีวศิวกุล ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2/2 100 

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

 

คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่11/2560 เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิฎบตัรคณะกรรมกำรสรร
หำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  

คณะกรรมกำรบรษิัทเหน็ควรให้ก ำหนดกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เพื่อทบทวน
ขอ้มูลต่ำงๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัมำกยิง่ขึน้  กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย ตลอดจนปฏบิตังิำนด้ำนอื่นๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้แล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนสำมำรถปฎิบตัิหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นธรรม เหมำะสม และโปร่งใสเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี     
เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจและควำมน่ำเชื่อถอืต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

คณุสมบติัของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

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

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

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 

 กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนมวีำระกำรปฎบิตังิำนอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของกำรเป็นกรรมกำร
บริษัท ทัง้นี้เมื่อครบก ำหนดออกตำมวำระก็อำจได้รบักำรพิจำรณำแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอีกได้โดยขึน้อยู่กบั
ดุลพินิจของคณะกรรมกำรบริษัท  นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ  

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

กรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ กำรลำออกจะมผีลนบัแต่วนัทีห่นงัสอืลำออกไปถงึประธำนกรรมกำรบรษิทั 
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6. ในกรณี กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทนทีพ่้นจำกต ำแหน่งต้องอยู่รกัษำกำรในต ำแหน่ง เพื่อด ำเนินกำรงำนต่อไปพลำงก่อน
จนกว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที ่

7. ในกรณีทีต่ ำแหน่งคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออก
ตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน แทน เพื่อให้มจี ำนวนกรรมกำรครบตำมทีก่ ำหนด โดยบุคคลที่ เขำ้เป็นกรรมกำรแทน อยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ 

 

ขอบเขตหน้ำท่ี 

 ดูแลโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีควำมเหมำะสมกับองค์กร       
และสภำพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 พิจำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิัทและกลัน่กรองบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมำะสมด้วย
ควำมโปร่งใส เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั โดยน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำใหค้วำม
เหน็ชอบก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั 

 พิจำรณำคุณสมบตัิของกรรมกำรอสิระ พิจำรณำคุณสมบตัิของบุคคลที่จะมำเป็นกรรมกำรอสิระให้
เหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบรษิัท 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 
เกษียณอำยุหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดเ้พื่อใหก้ำรบรหิำรงำนของบรษิทัด ำเนินไปไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  
โดยมกีำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ 

 พจิำรณำหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ ใหม้คีวำมเป็นธรรมและสมเหตุผล โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัอตัรำค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่น
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัท รวมทัง้ น ำเสนอค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรชุดย่อยต่อกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำเหน็ชอบ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิำรณำ
อนุมตั ิ

 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะในกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนพจิำรณำเสนอแนะในภำพรวมเกีย่วกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของ
พนกังำนบรษิทัตำมกำรแนะน ำเบือ้งตน้ของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

 ทบทวน เปลีย่นแปลงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบั
ภำวกำรณ์ และน ำเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิ

 ปฎบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
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กำรประชมุ  

 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนควรจดัใหม้กีำรประชุมตำมควำมจ ำเป็น และสมควรแก่
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 

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

กำรรำยงำน 

 รำยงำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนให้คณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ     
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  

ทัง้นี้บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร              
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน            
จะพจิำรณำคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั                         
โดยมีคุณสมบตัิครบถ้วนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนน ำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเลือกตัง้                    
เป็นรำยบุคคล 

ในปี 2562  มกีำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจ ำนวน 2 ครัง้ และ ในกรณีทีม่เีรื่องที่
ต้องพจิำรณำเป็นกรณีพเิศษ  อำจมกีำรประชุมเพิม่เติมจะจดัให้มขีึน้ได้ตำมควำมเหมำะสมตำมที่ประธำนฯ ให้ควำม
เหน็ชอบโดยมกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมครบทัง้คณะและทีป่ระชุมไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำงๆ  เช่น หลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนด
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรชุดต่ำงๆพจิำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำร     
ชุดย่อย  ก ำหนดหลกัเกณฑค์ุณสมบตัขิองบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเขำ้เป็นกรรมกำรเป็นตน้ 

 

หลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรชุดต่ำงๆ  

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีใ่ชพ้จิำรณำจำกประวตัแิละคุณสมบตัเิบือ้งตน้ตำมที่
ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั ควำมรูค้วำมสำมำรถตลอดจนประสพกำรณ์  ซึง่ผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม
ในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรจะตอ้งแจง้สถำนะในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัอื่นๆ ทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบรษิทัทีไ่ม่ได้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนตลอดจนรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ตำม
ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสยีของตนและ
ผูเ้กีย่วขอ้งต่อกรรมกำรเพื่อประกอบกำรพจิำรณำ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก ำหนดนโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น     
โดยกรรมกำรจะตอ้งไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัทีม่ลีกัษณะธุรกจิทีเ่ป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั  กรรมกำร
ก ำหนดใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนแจง้กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทุกบรษิทัทีด่ ำรงต ำแหน่งต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อเสนอ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบและท ำกำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัว่ไป 
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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 2562 
ครัง้ที ่/2562 วนัที ่ เดอืน พุทธศกัรำช 

1 22 กุมภำพนัธ ์ 2562 

2 13 พฤษภำคม 2562 

3 9 สงิหำคม 2562 

4 8 พฤศจกิำยน 2562 
 

 

 

หมำยเหต ุ*   นำยธนำกำร   เจรญิวงศำ     ผูจ้ดักำรควำมเสีย่ง  

นำยณฐัวรรธ ์อศัวธนิกกุล    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 สนบัสนุนและพฒันำกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหเ้กดิขึน้อย่ำงต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร และสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล 

ช่ือ-สกลุ ประเภท ต ำแหน่ง เข้ำประชุม คิดเป็นร้อยละ 

1. นำยสุวฒัน์ สมัมำชพีวศิวกุล กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำร 

บรหิำรควำมเสยีง 4/4 100 

2. นำงพวงทพิย ์ศลิปศำสตร ์    กรรมกำรอสิระ กรรมกำรบรหิำรควำมเสยีง  4/4 100 

3. นำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ์ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสยีง  4/4 100 

4. นำยพลัลภ เหมะทกัษณิ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสยีง  4/4 100 

5. นำงเยำวนุช เดชวทิกัษ์ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสยีง 3/4 75 
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1.6 รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนต่ำงๆ และให้ขอ้เสนอแนะในสิง่ที่ต้องด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยและกลยุทธท์ีก่ ำหนด ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ  

1.7 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งสำมำรถจดัจำ้งทีป่รึกษำจำกภำยนอก เพื่อขอค ำแนะน ำได้ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของ
บรษิทั โดยตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

1.8 ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
 

2.  กำรประชุม  
2.1 ใหม้กีำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
2.2 ในกำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยค ำสัง่ของ

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไม่น้อยกว่ำ 7 
วนัก่อนกำรประชุมเวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรบีด่วนจะแจง้กำรนัดประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก ำหนดกำรประชุมใหเ้รว็
กว่ำนัน้กไ็ด ้

2.3 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะตอ้งมกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มำประชุมเลือก
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่ป็นกรรมกำรอสิระคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

2.4 กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก 
2.5 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งซึง่มสีว่นได้

เสยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

2.6 ลงมตขิองคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอำจกระท ำไดโ้ดยไม่ต้องมกีำรประชุมและมผีลสมบูรณ์เสมอืนหนึ่งว่ำ 
ไดม้กีำรประชุมลงมตแิลว้ เมื่อมตนิัน้ๆกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดล้งลำยมอืชื่อรบัรองไวทุ้กคน 

 

3. กำรรำยงำน  
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะต้องรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อคณะกรรมกำรบรษิทั และรำยงำนกำรท ำ

หน้ำที ่ในรอบปีทีผ่่ำนมำต่อผูถ้อืหุน้ในรำยงำนประจ ำปี โดยเปิดเผยรำยละเอยีดดงันี้ 
1.1 จ ำนวนครัง้ในกำรประชมุ 
1.2 จ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งแต่ละคนเขำ้ร่วมประชมุ 
1.3 ผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัรทีก่ ำหนดไว ้

 

4. หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบและผูท่ี้เก่ียวข้อง  
 ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง สำมำรถเรียกผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงนัน้ ๆ              
เขำ้ร่วมประชุม เพื่อสง่เสรมิและจดัใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร รวมถงึตดิตำมผลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
5. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ท ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนทุกปี โดยกำรประเมนิตนเอง และรำยงำน
ปัญหำอุปสรรคทีเ่ป็นเหตุใหก้ำรปฏบิตังิำนไม่บรรลุวตัถุประสงค ์(หำกม)ี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 
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6. กำรทบทวนกฎบตัร 
 ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ปีละ 1 ครัง้            
หรอืทบทวนเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลง 

 
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร   
ปัจจุบนัคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลกจิกำรด้วย  เนื่องจำกโครงสร้ำงองคก์รของบรษิทัเป็น

องค์กรที่ไม่ใหญ่และแผนกำรปฏิบตัิงำนที่ไม่ซบัซ้อน อนัประกอบด้วย  คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
คณะกรรมกำรบรหิำรรวมถงึจ ำนวนพนักงำนทัง้หมดมจี ำนวนไม่มำกนกั  ดงันัน้งำนในดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรจงึอยู่ใน
สว่นหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระทัง้หมด ไดแ้ก่นำยจเดจ็  อนิสว่ำง 
นำยสุวฒัน์ สมัมำชพีวศิวกุล  และนำงพวงทพิย ์ศลิปศำสตร ์ผูต้รวจสอบภำยในและผูต้รวจสอบบญัชใีนกำรตรวจสอบจะ
ครอบคลุมถงึกำรตรวจสอบเกีย่วกบักำรตรวจระบบกำรปฏบิตังิำนและกำรควบคุมภำยในรวมไปถงึกำรดแูลใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำยนอกทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ี 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 ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี ระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน  เพื่อสนับสนุนใหม้กีำรด ำเนินกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิลตลอดจนมกีำรสอบทำน 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมขอ้กฎหมำยเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่เป็นสำกลและสอดคล้องกบันโยบำยของ           
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมกำรยดึมัน่ในกำรปฏบิตัิตำมหลกัของกระบวนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี               
มกีำรสือ่สำรไปยงัพนกังำนทุกระดบัโดยก ำหนดเป็นภำรกจิ วสิยัทศัน์และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิเพื่อทีจ่ะสะท้อน
ใหเ้หน็ถงึแนวทำงทีใ่ชป้ฏบิตัภิำยในของบรษิทั ซึง่จะท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัไดด้ ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่
ดโีดยคณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมตระหนกัในหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัมกีำร
เปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน กำรตดัสนิใจและกำรปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีอย่ำงเป็นธรรมยดึมัน่ใน
กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  ผูกมิตรไมตรีกับชุมชนรอบข้ำงมีส่วนร่วมทำงสงัคมเพื่อรักษำ
สิง่แวดลอ้มและกำรพฒันำชุมชน  ซึง่จะช่วยส่งเสรมิผลกำรด ำเนินงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำยและส่งผลให้ เกดิกำรเพิม่มูลค่ำ
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สงูสุดใหผู้ถ้อืหุน้ บรษิทัมุ่งหวงัใหก้รรมกำรและพนักงำนทุกคนปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนใหเ้กดิควำมพงึพอใจสงูสุดของลกูคำ้  
มีควำมเชื่อมัน่ในกำรท ำงำนร่วมกัน โดยยึดมัน่ในหลักกำรระเบียบวินัยกำรปฏิบัติที่ดีและพร้อมตอบสนอง                                  
ในทุกสถำนกำรณ์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัอ่ืนๆ 

เพื่อควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกจิกรรมกำรบรษิทัจะเปิดเผยกำรด ำรงต ำแหน่งแต่ละแห่งของตนและแจง้ให้
บรษิทัทรำบเพื่อเปิดเผยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปทรำบ ทัง้นี้เพื่อเป็นกำรน ำประสบกำรณ์และควำมรูค้วำมสำมำรถ
ในธุรกจิทีต่นดแูลอยู่มำปรบัปรุงใชก้บัธุรกจิของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิของลกูคำ้ทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำร 

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

ในระหว่ำงกำรประชุมประธำนกรรมกำรจะจดัสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอและเปิดโอกำสใหก้รรมกำร
แสดงควำมคดิเหน็อย่ำงอสิระและมกีำรเชญิผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มูลเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำรกำร
ประชุมและเพื่อรบัทรำบนโยบำยโดยตรงสำมำรถน ำไปปฏบิตัอิย่ำงมปีระสทิธภิำพ  นอกจำกนี้ไดจ้ดัใหม้กีำรจดบนัทกึกำร
ประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรครอบคลุมสำระส ำคญัอย่ำงครบถ้วนแล้วเสรจ็ในเวลำที่เหมำะสมและจดัเกบ็รำยงำนกำร
ประชุมทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรและเอกสำรประกอบอย่ำงเป็นระบบพรอ้มใหค้ณะกรรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ตรวจสอบและสะดวกในกำรสบืคน้อำ้งองิได ้

ในกรณีทีก่รรมกำรบรษิทัท่ำนใดมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในวำระทีพ่จิำรณำกรรมกำรท่ำนนัน้จะเปิดเผย
ประเดน็ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยทนัท ี และจะไม่มสี่วนร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจใน
วำระนัน้ 

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

คณะกรรมกำรบรษิัทมหีน้ำที่รบัควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุม
ภำยในให้สำมำรถรองรบักำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสทิธภิำพและประสทิธิผล  นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิัทยงั          
มีหน้ำที่ในกำรท ำให้ข้อมูลด้ำนกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ และควำมสำมำรถท ำให้เกิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย              
และกฎระเบียบ ได้ติดตำมกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและบรรลุผลตำมทีก่ ำหนดไว ้
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ในกำรก ำหนดและสอบทำนกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัทต้องพิจำรณำถึงขอ้เทจ็จรงิ               
ของควำมเสีย่งที่เกี่ยวขอ้ง โดยควรพจิำรณำจำกควำมสูญเสยีที่อำจจะเกดิขึน้และค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมควำมเสีย่งนัน้ๆ  
เพื่อใหส้ำมำรถทีจ่ะท ำใหเ้กดิระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมได ้

คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัท ำและอนุมตัคิู่มอืจรรยำบรรณธุรกจิส ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทีร่ะบุ
ถึงแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำที่และกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรและพนักงำนในองค์กร  ซึ่งได้กล่ำวถึงข้อมูล
เกี่ยวกับหลักกำรและคุณค่ำหลักที่บริษัทมุ่งหวังตลอดจนและภำระค วำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ                  
เพื่อประโยชน์ในกำรสรำ้งมำตรฐำนดำ้นพฤตกิรรมและกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรและพนักงำนดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ
และยุตธิรรม 

คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัถงึควำมส ำคญัของพนกังำน  โดยกำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเคำรพ 
ในเกียรติและศักดิศ์รีและให้โอกำสในกำรท ำงำนแก่พนักงำนทุกระดับ เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำน                      
ทีจ่ะท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพภำยใตห้น้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีม่กีำรก ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจนและสถำนทีท่ ำงำน 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้อบหมำยหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรกจิกำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรภำยใต้
ระบบกำรควบคุมภำยในที่จ ัดให้มีขึ้นอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  และส่วนหนึ่งของแผนกำรตรวจสอบภำยในจะ
ครอบคลุมถงึกำรประเมนิควำมเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยใน  ซึง่จะตอ้งมกีำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็น
ระบบและสม ่ำเสมอ  โดยผูต้รวจสอบภำยในจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ทุกงวด  3 เดอืน และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อประเมนิควำมเพยีงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบรษิทัในภำพรวมเป็นประจ ำทุกปี 

9.3  กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำที่สรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำรและ/หรือ
กรรมกำรอสิระแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระหรอืในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพจิำรณำ
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อ ไป  โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จะคดัเลอืกจำกผู้ทรงคุณวุฒแิละควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยอำชพี  มภีำวะผู้น ำ  วสิยัทศัน์กว้ำงไกล  
เป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม  มปีระวตักิำรท ำงำนโปร่งใสไม่ด่ำงพรอ้ย  รวมทัง้มคีวำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคดิเหน็
อย่ำงเป็นอสิระ โดยจะพจิำรณำถงึคุณลกัษณะเฉพำะบุคคลในดำ้นต่ำงๆ ดว้ย คอื 

- ควำมมคีุณธรรมและควำมรบัผดิชอบ  
- กำรตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล  
- ควำมมวีุฒภิำวะและควำมมัน่คง  เป็นผูร้บัฟังทีด่แีละกลำ้แสดงควำมคดิเหน็ทีแ่ตกต่ำงและเป็นอสิระ 
- ยดึมัน่ในกำรท ำงำนอย่ำงมหีลกักำรและมำตรฐำนเยีย่งมอือำชพี 

 

รวมทัง้พจิำรณำควำมรูค้วำมช ำนำญเฉพำะดำ้นทีจ่ ำเป็นตอ้งมใีนคณะกรรมกำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถ
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 ำหน้ำที่จดักำรของบรษิทั  
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บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำรและผู้ถือหุ้นที่มีอ ำนำจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัในลกัษณะทีจ่ะท ำใหม้ขีอ้จ ำกดัในกำรแสดงควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

 

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 ี 

ซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั  บรษิัทย่อย  บรษิัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทั

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. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทั  หรอืบรษิทัย่อย  

หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่นีัยในห้ำงหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน    

ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 

ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9.  ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั   
 



 

สว่นท่ี  2  การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

87 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

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 เปลี่ยนแปลงค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ทัง้หมดของบุคคลดงักล่ำว (ทัง้นี้ในเรื่องทีม่ี

ควำมอ่อนไหวให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษทฯ พิจำรณำเห็นชอบก่อน      

เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ พจิำรณำเหน็ชอบในหลกักำร) 

3. กำรประกำศจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล และกำรประกำศจ่ำยปันผลประจ ำปีของบรษิทัยอ่ย 

4. กำรอนุมตังิบประมำณประจ ำปีของบรษิทัย่อย 

5. กำรอนุมตังิบลงทุนต่ำงๆ ของบรษิทัทีม่สีำระส ำคญัในมลูค่ำโครงกำรมำกกว่ำ 100 ลำ้นบำท ของบรษิทัย่อย

นอกเหนือจำกทีอ่นุมตัใินงบประมำณประจ ำปีแลว้ 

6. กำรแต่งตัง้หรอืเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย 

7. กำรเขำ้ลงทุนกำรร่วมลงทุนกำรประกอบกจิกำร หรอืกำรก่อให้เกดิภำระผูกพนัอื่นใด 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 

9.5  กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษิทั มนีโยบำยดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มูลควำมโปร่งใส รำยงำนทำงกำรเงนิและด ำเนินกำรเปิดเผยสำรสนเทศ

ทำงกำรเงนิและอื่นๆที่เกีย่วกบัธุรกจิและผลประกอบกำรของบรษิทั ทีถู่กต้อง ครบถ้วน เพยีงพอเชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลำ

อย่ำงสม ่ำเสมอให้กบัผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทัว่ไป คณะกรรมกำรบรษิัทดูแลให้มกีำรปฏบิตัิตำมกฎหมำย
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ขอ้บงัคบัและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครดั เมื่อกรรมกำรบรษิัทหรือ

ผู้บริหำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรซื้อขำยหุ้นตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำ กับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรพัย ์ โดยมกีำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยแ์ละกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำรใน

กำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกเดอืนและก ำหนดใหจ้ดัส่งรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทั

ภำยหลงัจำกทีไ่ดส้่งไปยงัส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแลว้ทุกครัง้หำก  มกีำร

เปลีย่นแปลง 

ส ำหรบัในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้มูลภำยในของบริษัท นัน้ บริษัทถือว่ำเป็นควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร  

ผูบ้รหิำรและพนักงำนทีจ่ะต้องเกบ็รกัษำขอ้มูลควำมลบัของบรษิทัอย่ำงเคร่งครดั  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ขอ้มูลภำยในที่ยงั  

ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรอืขอ้มูลทีม่ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิหรอืรำคำหุน้ทีจ่ะไม่ใชโ้อกำสหรอืขอ้มูลทีไ่ดจ้ำกกำร               

เป็นกรรมกำรผู้บริหำรหรือพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องกำรท ำธุรกจิที่แข่งขนักบับริษัทหรอื ธุรกจิ                 

ที่เกี่ยวเนื่องไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภำยในแก่บุคคลอื่น                   

เพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท  รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลควำมลบัทำงธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก  

โดยเฉพำะคู่แข่งขนั  แมห้ลงัพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำร  ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนของบรษิทัไปแลว้  ทัง้นี้บรษิทัใชร้ะบบ

ควบคุมกำรใชข้อ้มลูภำยในเช่น ระบบกำรป้องกนักำรเขำ้ถงึขอ้มลูของบรษิทัจำกบุคคลภำยนอก ก ำหนดระดบักำรเขำ้ถงึ

ขอ้มูลของบรษิทัใหก้บัพนกังำนในระดบัต่ำงๆใหเ้หมำะสมกับควำมรบัผดิชอบ ในกรณีทีผู่บ้รหิำรหรอืพนักงำนมสี่วนร่วม

ในกำรท ำงำนเฉพำะกจิทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะหรอือยู่ระหวำ่งกำรเจรจำ  ซึง่งำนนัน้ๆ เขำ้ขำ่ยกำร

เก็บรกัษำข้อมูลภำยในอนัอำจมผีลต่อกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลกัทรพัย์ของบริษัท  ผู้บริหำรและพนักงำนเหล่ำนัน้       

จะท ำกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในจนกว่ำจะมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ในกำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทันัน้ บรษิทั ไดก้ ำหนดไว้

ในขอ้บงัคบักำรท ำงำนของพนักงำน ทุกระดบัในหมวดวนิัยและลงโทษในกรณีที่พนักงำนผู้ใดหลกีเลี่ยงหรอืฝ่ำฝืนวนิัย      

ทีก่ ำหนดไวใ้หถ้อืว่ำพนกังำนผูน้ัน้ท ำผดิวนิยัและตอ้งไดร้บัโทษตำมลกัษณะควำมผดิ   

ในปี 2562 บริษัททบทวนก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ กรรมกำร ผู้บริหำร     

และพนักงำน (รำยละเอียดปรำกฎในจรรยำบรรณธุรกจิ) ซึ่งประกำศไว้บน Web site บริษัท)  และแยกจรรยำบรรณ

พนกังำน นโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยใน นโยบำยกำรแจง้เบำะแสผูก้ระท ำควำมผดิ โดยฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลจะท ำเป็นคู่มอื

ส ำหรบัดแูลพนกังำนใหป้ฏบิตัติำมจรรยำบรรณดงักล่ำว  

นโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยใน บรษิทัฯ มนีโยบำยและวธิกีำรดแูลกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนในกำรน ำขอ้มูล
ภำยในของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตน ดงันี้  

1. บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เกี่ยวกบัหน้ำที่ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรถือ
หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยตนเอง คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมภีรยิำ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ นิติ
บุคคลทีบุ่คคลดงักล่ำวถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด และมสีดัส่วนกำรถอื
หุน้มำกทีสุ่ดในนิตบิุคคลนัน้  ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศที ่สจ.38/2561 และใหห้มำยรวมถงึ 
กำรรำยงำนในกรณีทีม่บีุคคลอื่นใดถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำไวแ้ทนบุคคลดงักล่ำวขำ้งต้น



 

สว่นท่ี  2  การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

89 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

ดว้ย ทัง้นี้ กำรรำยงำนกรณีทีม่บีุคคลอื่น (Nominee) ถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำไวแ้ทนนัน้ให้
ระบุรำยกำรดังกล่ำวแยกต่ำงหำกจำกกรณีถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเองโดยตรง              
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ)  
รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภำวะ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

2. บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ จดัท ำและ
เปิดเผยรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยแ์ละรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 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 ำขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชน์เช่นเดยีวกนั ซึง่หำกเกดิ
กรณีดงักล่ำวขึ้น ทัง้ผู้ให้ข้อมูลและผู้รบัข้อมูลที่น ำไปใช้ประโยชน์อำจต้องมีควำมผิดตำมที่กฎหมำยที่
ก ำหนดไว้ รวมทัง้ บริษัทฯ ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยตำมข้อบังคับกำรท ำงำนของบริษัทฯ โดย             
จะพจิำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่กำรตกัเตอืนดว้ยวำจำ กำรตกัเตอืนเป็นตวัหนงัสอื กำรภำคทณัฑ ์
ตลอดจนกำรเลกิจำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก หรอืต้องลำออกจำก
กรรมกำรแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

นอกจำกนี้บรษิัทฯ ก ำหนดช่วงห้ำมซื้อขำยหลกัทรพัย์ (Blackout Period)  ห้ำมกรรมกำร ผู้บรหิำร 
และพนักงำนทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดล่้วงรูง้บกำรเงนิของบรษิทัฯ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์
ของบรษิทั กระท ำกำร หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชข้อ้มลูดงักล่ำวกระท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั  ในช่วง
หนึ่งเดอืน ก่อนทีง่บกำรเงนิหรอืขอ้มูลภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และต้องไม่ซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบรษิัทจนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ 24 ชัว่โมง นับแต่ได้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลนัน้สู่สำธำรณะผ่ำนระบบของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  

4. บรษิทัฯ หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน  
ทีล่ำออกแลว้เปิดเผยขอ้มูลภำยใน หรอืควำมลบัของบรษิทัฯ ตลอดจนขอ้มูลควำมลบัของคู่คำ้ของบรษิทัฯ 
ทีต่นไดร้บัทรำบจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หบุ้คคลภำยนอกรบัทรำบ แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวจะไม่ท ำ
ใหเ้กดิผลเสยีหำยแก่บรษิทัฯ และคู่คำ้ของบรษิทัฯ  

5. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของพนักงำนของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน        
มหีน้ำที่เกบ็รกัษำควำมลบัและ/หรอืขอ้มูลภำยในบรษิัทฯ และมหีน้ำทีใ่นกำรใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทัฯ 
เพื่อประโยชน์กำรด ำเนินุรกิจของบรษิัทฯ เท่ำนัน้ โดยมิให้ขดัต่อพระรำชบญัญตัิหลักทรพัย์ และตลำด
หลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ห้ำมมใิหก้รรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงงำนของบรษิทัฯ น ำควำมลบัและ/หรอืขอ้มูลภำยใน
ของบรษิทัฯ ไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัอื่นทีต่นเองเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้ง 
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 ส ำหรบักำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรบรษิทั ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 บรษิัทก ำหนดให้กรรมกำรบรษิัททุกคนมหีน้ำ      
ที่แจ้งเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัย์ทนัท ีภำยใน 3 วนัท ำกำร นับจำกวนัที่ซื้อ ขำย โอนและรบัโอนและแจง้
เลขำนุกำรบรษิทั เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อทรำบ 

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

ทัง้นี้ในปี 2562 ไม่มีกรณีกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทด ำเนินกำรซื้อขำยหลักทรพัย์        
โดยใชข้อ้มลูภำยในแต่อย่ำงใด  

ควำมสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 

ในปี 2561 บรษิทัจดัท ำจรรยบรรณนักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อเป็นแนวทำงหรอืกรอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องนักลงทุน-
สมัพันธ์ เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์        
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด (ข้อมูลจรรยำบรรณนักลงทุนสมัพนัธอ์ยู่บน website บริษทั) 

บรษิทั ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวำมถูกต้อง  โปร่งใส  โดยกำรเผยแพร่ขอ้มลูสำรสนเทศผ่ำน
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งตำมระเบยีบทีไ่ดก้ ำหนดไว ้และยงัมขีอ้มูลทีเ่กีย่วกบับริษั ท            
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 

 

9.6  ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคุณสมบัติและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีและเสนอ            
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบริษัทในแต่ละปีรวมถึงค่ำตอบแทนของผู้ส อบบญัช ีเพื่อเสนอ      
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรและน ำเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิ 

ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำผลกำรปฏบิตัิงำนตลอดปี 2561 ของผู้สอบบญัช ี  
และเสนอชื่อผูส้อบบญัชจีำกบรษิทัส ำนกังำน เอ เอม็ ซ ีจ ำกดั  เป็นผูต้รวจสอบบญัชปีระจ ำปี 2562 ของบรษิทั  

 

 

http://www.tstegroup.com/
mailto:thaisugar@tstegroup.com
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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 ีเทรดดิง้ 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 2562 

 ในปี 2562 บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย จ่ำยค่ำตอบแทน (Audit Free)           
เป็นจ ำนวนเงนิ 1,310,000 บำท (หนึ่งลำ้นสำมแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน)  เฉพำะของบรษิทั ไทยชูกำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั 
(มหำชน) จ ำนวน 630,000 บำท (หกแสนสีห่มื่นบำทถว้น 

 ค่ำบรกิำรอื่นๆ   นอกเหนือจำกค่ำสอบบญัช ี

 - ไม่ม-ี 

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

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยในโดยต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน  ปัจจยัควำมเสีย่งบญัชแีละมคีวำมเขำ้ใจในระบบกำรท ำงำนที่
เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยสำมำรถใหข้อ้เสนอแนะเพื่อน ำเสนอฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำด ำเนินกำร
แกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะและน ำเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็นรำยปี   

 

ส ำหรับปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด  โดย                         
นำงสำวฤทยัชนก สภุำพงษ์ ต ำแหน่งปัจจุบนักรรมกำรบรหิำร วุฒกิำรศกึษำปรญิญำตรคีณะมนุษศำสตร์และสงัคมศำสตร ์
สำขำกำรตลำด มหำวทิยำลยับูรพำ อบรมหลกัสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏบิตัอิบรมหลกัสูตร  IT Audit ของ
สภำวชิำชพีบญัชอีบรมประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในประเทศไทย (CPIAT) เป็นผูส้อบภำยในของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยโดยไดร้บัค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 จ ำนวน 309,000 บำท  (รำยละเอยีดผูต้รวจสอบภำยในตำมเอกสำรแนบ 3) 
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ค่ำบริกำรอ่ืนๆ    
- ไม่ม ี– 
 

อนึ่งบรษิัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ  จ ำกดั ผู้ตรวจสอบภำยในไม่เป็นบุคคลหรอืมรีำยกำรที่อำจท ำใหเ้กดิ
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัและบรษิทัย่อยและมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัในเครอื   

 

ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตัง้ให้นำงสำวฤทยัชนก สุภำพงษ์  จำกบริษัทตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั           
ท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในอิสระและท ำกำรสอบทำนและประเมนิผลกำรควบคุมภำยในของบรษิัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ภำยในมคีวำมเหน็ว่ำบรษิัทมกีำรควบคุมภำยใน กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง และกำรควบคุมดูแลเพื่อควบคุมควำม
ถูกต้อง กระบวนกำรปฏิบตัิงำนที่เพียงพอต่อกำรสนับสนุนให้บริษัทบรรลุควำมส ำเร็จตำมนโยบำย  เป้ำหมำย และ
วตัถุประสงคต์ำมทีฝ่่ำยจดักำรก ำหนด 
 

                9.7 กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

ในปี 2560 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ไดอ้อกหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำร   
ทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน (CG CODE) ทัง้น้ีเพื่อต้องกำรยกระดบักำรก ำกบัดแูลให้ทดัเทียมกบัสำกล โดยอำจ
ปรบัใช้ให้เหมำะสมกบัแต่ละบริษทั ไดพ้จิำรณำกำรน ำหลกัปฏบิตัติำม CG Code ดงักล่ำวมำปรบัใชต้ำมหลกัธรุกจิของ
บรษิัทฯ แล้วและมคีวำมเหน็ว่ำ หลกัปฏบิตัิส่วนใหญ่ใน CG Code เป็นเรื่องที่มคีวำมเหมำะสมในกำรนับมำปรบัใชใ้ห้
เหมำะสมกับธุรกิจ  นอกจำกนี้บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลปี 2555 ยกเว้นบำงกรณีที่บริษัทฯ                        
ยงัไม่สำมำรถปฏบิตัไิด ้หรอืข้อปฏิบติับำงข้อยงัไม่สำมำรถปฏิบติัตำมหลกักำรดงักล่ำวได้ ซ่ึงในปี 2561 

1. คณะกรรมกำรบรษิทั ควรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 5-12 คน 
เหตุผล  ตำมข้อบังคับบริษัท มีจ ำนวนตัง้แต่ 5 คนขึ้นไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมกำรจ ำนวน 15 ท่ำน 
กรรมกำรบรษิัทส่วนใหญ่จะเป็นกรรมกำรทีม่คีวำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน และเป็นตวัแทนจำกสมำชกิ
โรงงำนน ้ำตำล ซึง่เหมำะสมกบัขนำดธุรกจิของบรษิทัฯ  

2. คณะกรรมกำรบรษิทั ควรประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระเป็นสว่นใหญ่ (มำกกว่ำ 50%) 
เหตุผล  ปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีรรมกำรอสิระในสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ (กรรมกำรอสิระ
จ ำนวน 5 ท่ำน จำก 15 ท่ำน) และมกีรรมกำรอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิ 2 ท่ำน ซึง่กรรมกำรทุกท่ำนเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิ
และมคีวำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่สำมำรถแสดงควำมคดิเหน็และลงมตไิดอ้ย่ำงอสิระ 
 

3. คณะกรรมกำรควรก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอสิระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี 
เหตุผล  ตำมขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในทุกปีก ำหนดใหม้กีรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนในสำมโดยกรรมกำรที่
อยู่นำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งก่อน โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้จิำรณำ
เลอืกกรรมกำรทีเ่หมำะสม พจิำรณำจำกคุณสมบตัิใหส้อดคล้องกบัสถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็นของบรษิทั 
รวมถึงควำมรู้ควำมช ำนำญในด้ำนทีย่งัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืควำมรู้ควำมช ำนำญทีพ่งึมเีพื่อ
กำรก ำหนดหรอืตดิตำมกำรปฏบิตัติำมกลยุทธข์องบรษิทั เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อน ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่ก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปีเพื่อรักษำควำมต่อเนื่องในกำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำรอสิระทีม่ปีระสบกำรณ์ทีส่ำมำรถน ำพำบรษิทัในบรรลุเป้ำหมำยส ำหรบัหลกักำรดแูลใน
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เรื่องอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ ปฎบิตัไิดแ้ละก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรทยอยปรบัใหเ้หมำะสมกบัธุรกจิและสำมำรถด ำเนินกำร
ต่อไป 
 

 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 12/2561 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         
  

สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น 

หมวด 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดให้มกีำรจดัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีภำยในเวลำไม่เกนิ 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปี
บญัชแีละหำกมคีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพเิศษ ซึง่เป็นเรื่องทีก่ระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของ  
ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำยที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นแล้ว               
บรษิทัจะเรยีกประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป 

บรษิทั มนีโยบำยทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ และนกัลงทุนสถำบนัทุกรำยไดร้บัสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ   ทัง้
ในฐำนะนกัลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละในฐำนะเจำ้ของบรษิทัดว้ยมำตรฐำนทีเ่ป็นทีย่อมรบัและเชื่อถอืไดโ้ดยใหส้ทิธใินกำรซือ้
ขำย โอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระกำรไดร้บัสว่นแบ่งผลก ำไรจำกบรษิทั กำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ กำรแสดง
ควำมคดิเหน็ในทีป่ระชุมอย่ำงเป็นอสิระกำรร่วมตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทั เช่นกำรเลอืกตัง้กรรมกำร กำรอนุมตัิ
จ่ำยเงนิปันผล กำรเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละอื่นๆ  ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงตำมจ ำนวนหุน้ทีถ่อือยู่ 
โดยหุน้แต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงและไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษทีเ่ป็นกำรจ ำกดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้รำยอื่น 

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

2.  ผูถ้อืหุน้ทุกรำยไดร้บัขอ้มูลทีจ่ ำเป็นและเพยีงพอเกีย่วกบัวนัประชุมและวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ  
โดยบรษิัทได้เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุน้ไวใ้นเวบ็ไซต์และโดยกำรส่งเอกสำร นอกจำกนี้ยงัไดช้ีแ้จง           
สทิธขิองผู้ถือหุน้ในกำรเขำ้ประชุมและสทิธอิอกเสยีงลงมติของผู้ถอืหุน้ไวอ้ย่ำงชดัเจนในเอกสำรทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งไปกบั
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

http://www.tstegroup.com/
http://www.tstegroup.com/
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เดยีวหรอืหลำยรำยรวมกนักไ็ดแ้ละเป็นกำรถือหุน้อย่ำงต่อเนื่องนับจำกวนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน โดยบรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบัเลือกตัง้
เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ 3 เดอืน คอืตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2561- 31 ธนัวำคม 2561 โดยเผยแพร่กำรแจง้ขอ้มลูผ่ำนตลำด
หลกัทรพัย์ และบนเวป็ไซต์บรษิัท www.tstegroup.com   เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้
กลัน่กรองเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำ โดยในกรณีทีบ่รรจุเป็นวำระกำรประชุมบรษิทัจะแจง้ในหนังสอืนดั
ประชุมว่ำเป็นวำระทีก่ ำหนดโดยผูถ้อืหุน้ สว่นในกรณีทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัปฏเิสธไม่รบัเรื่อง ทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพื่อใหบ้รรจุ
เป็นวำระบรษิทัจะชีแ้จงเหตุผลใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทรำบ โดยบรษิทัไดจ้ดัท ำแบบฟอรม์ส ำหรบักำรเสนอ
วำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้อกีดว้ย 
           ทัง้นี้ในปี 2561 ไม่มผีู้ถอืหุน้เสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำร
ล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 
         บรษิทัฯ ไดแ้จง้หนังสอืเชญิประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ฉบบัสมบูรณ์ทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั จนถงึวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ บนเวป็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com  “นกัลงทุนสมัพนัธก์ำร
ประชุม ผูถ้อืหุน้  แจง้ขำ่วผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัยฯ์   

 

  วนัประชุมผูถ้ือหุ้น 
            เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 บริษัทได้จดัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ครัง้ที่ 1/2562 ในวันประชุม
ประธำนกรรมกำร /  ประธำนตรวจสอบ/ ประธำนสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เขำ้ร่วม
ประชุมในวนัดงักล่ำว  มกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมครบองค์ประชุม คอืจ ำนวน 14 คน ขำดประชุม 1 คน โดยบรษิัทได้
พจิำรณำเหน็สมควรใหจ้ดัประชุมผูถ้อืหุน้ ณ หอ้งประชุมบรษิทั ไทยชกูำรเ์ทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) ชัน้ 6 เช่นเดยีวกบั
ปีทีผ่่ำนมำ เนื่องจำกสำมำรถรองรบัจ ำนวนผูถ้อืหุน้ทีใ่หค้วำมสนใจเขำ้ประชุม  ทัง้นี้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุ้น
สำมำรถเขำ้ประชุมและซกัถำมตลอดจนแสดงควำมคดิเหน็ต่ำงๆ  
 ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุมตำมวำระ ประธำนในที่ประชุมได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ชี้แจง
รำยละเอยีดต่ำงๆ ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบถงึวธิปีฏบิตัใินกำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระและวธิกีำรนับคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้
ทรำบอย่ำงชดัเจน  

ในวนัที่ประชุมบรษิัทได้จดัให้มกีำรลงทะเบียนโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รบัควำมเพื่อควำมสะดวก นอกจำกนี้ในกำร              
ใช้สทิธอิอกเสยีงแต่ละวำระ โดยบรษิทัได้ใชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนของผู้ถอืหุน้เฉพำะบตัรยนืยนักำรลงคะแนนทีไ่ม่เหน็
ดว้ยและงดออกเสยีง เพื่อค ำนวณหกัออกจำกผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด  ยกเว้นระเบยีบวำระเลอืกตัง้กรรมกำร
จะเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดทีเ่หน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงเพื่อน ำมำค ำนวณผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ
และ เมื่อจบกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอยีดได ้

 ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนได้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระและให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธลิงคะแนนเสยีง
รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมในทุกวำระ 

1. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละปีจะมกีรรมกำรทีค่รบออกตำมวำระจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนคณะกรรมกำร
ทัง้หมด  ซึง่จะมกีำรเลอืกตัง้ในวนัประชุมบรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถลงคะแนนเสยีงแต่ละบุคคลให้
เขำ้รบักำรเลอืกตัง้ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระนอกจำกนี้บรษิทัไดก้ ำหนดใหม้วีำระเกีย่วกบัค่ำตอบแทนของกรรมกำรโดย
แบ่งประเภทของค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคณะจะได้รบัเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเป็นเบี้ยประชุมและ
โบนัสกรรมกำรบรษิทั ซึ่งหำกมกีำรเสนอเปลี่ยนแปลงค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 
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2. ในกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตัง้ค ำถำมในวำระต่ำงๆ                  
อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใดๆ นอกจำกนัน้บริษัทได้ให้ข้อมูลรำยละเอียดในเรื่องดงักล่ำวอย่ำง
เพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้  ทัง้นี้ในวำระทีผู่ถ้อืหุน้มขีอ้สงสยั ขอ้ซกัถำมบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมบุคลำกรทีเ่กีย่วขอ้งใน
แต่ละสำขำเป็นผูใ้หค้ ำตอบภำยใตค้วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

3. ในวำระใดๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสำมำรถขอให้มกีำรลงคะแนนเสยีงด้วยวธิลีบัได้หำกผู้ถือหุ้น              
รอ้งขอและมผีูถ้อืหุน้ 5 คนรบัรองเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหล้งคะแนนดว้ยวธิลีบั 

4. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2561 ครัง้ที่ 1/2562 บริษัทได้พิจำรณำตำมล ำดบัในระเบยีบวำระที่ได้
ก ำหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมทีไ่ดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้ำ  โดยไม่มกีำรเปลีย่นแปลงล ำดบัวำระดงักล่ำวและ
ไม่มกีำรขอให้ที่ประชุมพจิำรณำเรื่องอื่น ที่นอกเหนือไปจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่
อย่ำงใด 

5. ภำยหลงักำรประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์ฯ       
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษำยน 2562 หรือวันรุ่งขึ้นก่อน 09:00 น. โดยแต่ละวำระมีมติลงคะแนนเสยีง 
ประกอบดว้ยช่องทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดท้ ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้
ถอืหุน้ส่งตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งภำยใน 14 วนันับแต่วนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.tstegroup.com ทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินคุณภำพจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี ที่ระดับคะแนน        
100 คะแนน จำกคะแนนเตม็ 100 คะแนน โดยบรษิทัมุ่งมัน่จะท ำใหไ้ด ้100 คะแนนเตม็ในปีต่อๆ ไป 
 

หมวด 2 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั Equitable Treatment of Shareholders  
ควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น 

 
บรษิทัใหค้วำมเท่ำเทยีมกนักบัผูถ้อืหุน้ทุกรำยทุกกลุ่มไม่วำ่จะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 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  
หำกเป็นขอ้ร้องเรยีนกจ็ะด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหำวธิกีำรเยยีวยำที่เหมำะสม  หรอืกรณีเป็นขอ้เสนอแนะ      
ที่กรรมกำรอสิระพจิำรณำแล้วมคีวำมเหน็ว่ำเป็นเรื่องส ำคญัที่มผีลต่อผู้มสี่วนได้เสยีโดยรวม หรอืมผีลต่อกำรประกอบ
ธุรกจิของบรษิทั กรรมกำรอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่ำวต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้  เพื่อพจิำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมใน
กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.  คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยในโดยมชิอบ (Insider Trading) เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร ซึ่งรวมทัง้ขอ้มูลทีย่งัมไิดม้กีำรเปิดเผยต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปซึง่เป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหรอืมูลค่ำหุน้ของหลกัทรพัยแ์ละดูแลใหม้กีำรปฏบิตัิอย่ำงจรงิจงัเพื่อป้องกนัมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน     
ในหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (นโยบำยดงักล่ำวไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์รษิทั (www.tstegroup.com ) 

3.  ส ำหรบักำรประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัไดจ้ดัท ำหนังสอืมอบฉนัทะรูปแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้ก ำหนด
ทศิทำงกำรลงคะแนนได้ตำมแบบกระทรวงพำณิชย์ก ำหนดและจดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุน้ นอกจำกนี้                   
บรษิัทยงัให้สทิธแิก่ผู้ถือหุน้ที่เขำ้ประชุมภำยหลงัจำก ได้เริม่ประชุมแล้วมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนส ำหรบัวำระที่อยู่ใน
ระหว่ำงกำรพจิำรณำและยงัไม่ได้มกีำรลงมตแิละนับเป็นองค์ประชุมตัง้แต่วำระที่ได้เขำ้ประชุมและออกเสยีงเป็นต้นไป            
เวน้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมคีวำมเหน็เป็นอย่ำงอื่น 
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4.  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบและสำมำรถตรวจสอบผลกำรลงมติได้อย่ำงรวดเรว็ นอกจำกกำรแจ้งมติที่ประชุม           
ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว บรษิัทได้เปิดเผยมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ในแต่ละวำระ                
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

5.  มกีำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วนประกอบด้วยขอ้มูลสำระส ำคญั ได้แก่ มติที่ประชุมและผล
กำรลงคะแนนเสยีงโดยแบ่งเป็นจ ำนวนเสยีงที่เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง หรือบตัรเสยีในแต่ละวำระ ค ำถำม            
ค ำชี้แจง และควำมคดิเหน็ของทีป่ระชุมและจดัส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่หน่วยงำนทำงกำรภำยในระยะเวลำ 14 วนั    
นบัแต่วนัประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มทัง้สง่รำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั     

6. แนวทำงกำรควบคุมกระบวนกำรใชข้อ้มลูภำยใน 

บริษทัฯ มีนโยบำยและวิธีกำรดแูลกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษทัฯ 
ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน ดงันี้  

1.บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรถือ
หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยตนเอง คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ นิตบิุคคลทีบุ่คคล
ดงักล่ำวถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด และมสีดัส่วนกำรถอืหุน้มำกทีสุ่ดในนิตบิุคคลนัน้  
ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศที ่สจ.38/2561 และใหห้มำยรวมถงึ กำรรำยงำนในกรณีทีม่บีุคคลอื่นใดถอืหลกั
ทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำไวแ้ทนบุคคลดงักล่ำวขำ้งต้นดว้ย ทัง้นี้ กำรรำยงำนกรณีทีม่บีุคคลอื่น (Nominee) ถอื
หลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำไวแ้ทนนัน้ใหร้ะบุรำยกำรดงักล่ำวแยกต่ำงหำกจำกกรณีถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำเองโดยตรง ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และ           
บทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มกีำรแก้ไข
เพิม่เตมิ) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ  
ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

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

    3.บรษิทัฯ หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ น ำขอ้มลูนัน้
ไปใชป้ระโยชน์ดว้ยกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์และบุคคลดงักล่ำวขำ้งต้นต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวแก่บุคคลอื่น รวมทัง้
บุคคลในครอบครวั ที่อำจน ำขอ้มูลนัน้ไปใช้ประโยชน์เช่นเดยีวกนั ซึ่งหำกเกดิกรณีดงักล่ำวขึน้ ทัง้ผู้ให้ขอ้มูลและผู้รบั
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 และพนักงำน
ที่เกี่ยวขอ้งที่ได้ล่วงรู้งบกำรเงนิของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นใดที่มผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์ของบรษิัท กระท ำกำร     
หรอืยนิยอมให้ผู้อื่นใช้ขอ้มูลดงักล่ำวกระท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วงหน่ึงเดือน ก่อนที่งบกำรเงนิหรอื
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ขอ้มูลภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และต้องไม่ซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัจนกว่ำจะพน้ระยะเวลำ 24 ชัว่โมง    
นบัแต่ไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูนัน้สูส่ำธำรณะผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

   4.บรษิัทฯ ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทฯ หรอือดตีกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน        
ที่ลำออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภำยใน หรือควำมลบัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลควำมลบัของคู่ค้ำของบริษัทฯ ที่ตนได้
รบัทรำบจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หบุ้คคลภำยนอกรบัทรำบ แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กดิผลเสยีหำยแก่
บรษิทัฯ และคู่คำ้ของบรษิทัฯ  

 5.กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของพนกังำนของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน มหีน้ำที่
เกบ็รกัษำควำมลบัและ/หรอืขอ้มูลภำยในบรษิัทฯ และมหีน้ำทีใ่นกำรใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์กำรด ำ
เนินุรกจิของบรษิัทฯ เท่ำนัน้ โดยมใิห้ขดัต่อพระรำชบญัญตัิหลักทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ห้ำมมใิห้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงงำนของบริษัทฯ น ำควำมลบัและ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บรษิัทอื่นที่
ตนเองเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้ง 

กำรจดัให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยเย่ียมชมกิจกำร 

บรษิัทจะจดัใหผู้้ถือหุน้รำยย่อยเยีย่มชมกจิกำรหลงัจำกเสรจ็สิน้กำรประชุมสำมญัประจ ำปีในกรณีที่มผีูถ้อืหุน้ 
ร้องขอโดยจดับุคลำกรพำชมภำยในบริเวณบริษัท เช่นท่ำเทียบเรอื กำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนฝ่ำยต่ำงๆ อนัได้แก่                        
ฝ่ำยคลงัสนิค้ำและสถำนีเทน ้ำตำล ห้องชัง่รถบรรทุก  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเยี่ยมชมกจิกำรของบรษิัทย่อยเช่น 
โรงงำนแป้งสำล ีโรงกลัน่น ้ำมนัปำลม์  และโรงงำนทอกระสอบ  คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหบุ้คลำกรของแต่ละหน่วยงำนพำชม
จนเป็นทีพ่อใจของผูถ้อืหุน้ 

หมวด 3 สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ   
  บรษิทั ไทยชูกำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) และบรษิทัย่อย(1) ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิ
อย่ำงโปร่งใสและมคีุณธรรม จรรยบรรณฉบบันี้ไดท้ ำกำรปรบัปรุง ครัง้ที ่1 โดยมกีำรจดัแบ่งหมวดหมู่และปรบัปรุงเนื้อหำ
ใหช้ดัเจน ตลอดจนครอบคลุมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ มแีนวปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทีก่วำ้งขึน้ 
ทัง้นี้ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกจิในปัจจุบนั โดยพนักงำนทุกท่ำนที่ได้ปฎิบตัิตำมจรรยำบรรณ เพื่อให้บรษิัท
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงยัง่ยนืและเป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่ำย 

กำรปฏบิตัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้และเจำ้หน้ำที่  คู่แข่งทำงกำรคำ้ สิง่แวดลอ้ม สงัคม
และสว่นร่วม 
 

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

ผู้ถือหุ้นทุกรำยด้วยควำมเท่ำเทียมกันโดยใช้ช่องทำงในกำรสื่อสำรต่ำงๆ ที่เหมำะสมในแต่ละ
สถำนกำรณ์ 

4. จัดท ำรำยงำนสถำนะขององค์กรอย่ำงสม ่ ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้น                 
และผูเ้กีย่วขอ้ง 

5. ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  
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กำรปฏิบติัและควำมรบัผิดชอบต่อพนักงำน 
บรษิทัตระหนกัดวี่ำพนกังำนเป็นทรพัยำกรทีส่ ำคญัยิง่ทีจ่ะน ำพำบรษิทัไปสูค่วำมเสรจ็ในกำรประกอบธุรกจิของ

บริษัทและบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธภิำพสูงสุด บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยที่จะให้มกีำร
ปฏบิตัต่ิอพนกังำนดงันี้ 

1. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนกังำน โดยมกีำรจ่ำยค่ำจำ้งและสวสัดกิำรเหมำะสมสอดคลอ้งกบัผลกำร
ด ำเนินงำนและสภำวะเศรษฐกจิกำรว่ำจำ้ง 

2. ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังำน 
3. จดัสถำนที่ท ำงำนให้มีควำมสะดวกสบำยเหมำะสมกบัสภำพของงำนที่ท ำ พร้อมสร้ำงบรรยำกำศใน

สถำนทีท่ ำงำนใหพ้นกังำนรูส้กึอยำกท ำงำนร่วมกบับรษิทัอย่ำงเตม็ที่ 
 
ควำมรบัผิดชอบต่อลูกค้ำ 

บรษิทัประกอบธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจงึใหค้วำมส ำคญัแก่ลกูคำ้เป็นหลกั โดยมแีนวทำงกำรปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
1. มุ่งมัน่ในกำรพฒันำ และมมีำตรฐำนสงูตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ภำยใตเ้ทคโนโลยีท่ีท่นัสมยัและมี

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

ทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อ 
3. ทีม่ต่ีอลูกคำ้อย่ำงเคร่งครดักรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขไดใ้หร้บีแจง้ลูกคำ้เพื่อทรำบและร่วมกนั

พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรจดัท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เพื่อน ำมำ
ปรบัปรุงและพฒันำดำ้นกำรบรกิำรต่อไป 

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 
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8. ปฏบิตัิต่อพนักงำนทุกคนบนพื้นฐำนของศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษยอ์ย่ำงเท่ำเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตัิ
เพยีงเพรำะควำมแตกต่ำงทำงกำย จติใจ เชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ เพศ อำยุ ผวิ กำรศกึษำ สถำนะทำง
สงัคมหรอืเรื่องอื่นใด และหลกีเลีย่ง  กระท ำกำรใดๆ อนัสง่ผลต่อควำมกำ้วหน้ำและมัน่คงในอำชพีกำรงำน
ของพนกังำน 

9. ไม่น ำขอ้มลูสว่นตวัของพนกังำนไปหำผลประโยชน์ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
10. รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่เป็นประโยชน์แก่องคก์รทีต่ัง้อยู่บนหลกัเหตุและผล 
 

ควำมรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นของบริษทั 
ทรพัยส์นิของบรษิทัหมำยถงึ สงัหำรมิทรพัยแ์ละอสงัหำรมิทรพัย ์ทัง้น้ียงัรวมขอ้มลูเอกสำรสทิธิส์ทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์

และควำมลบัต่ำงๆ ของบริษทั กรรมกำร ผูบ้รหิำร และเจำ้หน้ำทีพ่นักงำน ต้องไม่น ำทรพัยส์นิต่ำงๆของบรษิทัไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์สว่นตวั หรอืผูอ้ื่น ยกเวน้กรณีฉุกเฉินทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกผูม้อี ำนำจแลว้เท่ำนัน้ มหีลกัปฎบิตั ิดงันี้ 

1. พนักงำนมหีน้ำที่รบัผดิชอบมใิหท้รพัย์สนิของบรษิัท สูญเสยี สูญหำย หรอืเสื่อมค่ำโดยเปล่ำประโยชน์
ทรพัย์สนิต่ำงๆ ของบรษิัทควรน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิัทเพื่อให้ได้ประสทิธภิำพของกำร
ด ำเนินงำนและคุม้ค่ำทรพัยส์นิสงูสดุ 

2. พนักงำนไม่ควรกระท ำกำรปรบัเปลี่ยน แก้ไข หรอืตกแต่งทรพัยข์องบรษิทัก่อนได้รบัอนุญำตจำกผูท้ีม่ ี
อ ำนำจแลว้เท่ำนัน้ 

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

มำลงในเครื่องของบรษิทั  
4.1 หำ้มผูบ้รหิำร และพนกังำนควรใชอ้นิเตอรเ์น็ตในกำรหำขอ้มลูและหลกีเลีย่งเวป็ไซตท์ีไ่ม่ควรดงันี้เวป็

ไซตผ์ดิกฎหมำยตลอดจนเวป็ไซตท์ีล่ะเมดิจำรตีประเพณีหรอืศลีธรรมอนัดงีำม 
4.2 ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำนเปิดเผยรหสัประจ ำตวั (Password) ที่ใช้ในกำรเขำ้ถึงระบบขอ้มูลของ

บรษิทัแก่ผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นงำนใหบ้รกิำรในธุรกจิเฉพำะลกูคำ้ทีไ่ด้รบัอนุญำตแลว้เท่ำนัน้ 

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. ไม่ส่งเสรมิหรอืให้ควำมร่วมมอืใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิผิดกฎหมำยหรอืเป็นภยัต่อส่วนรวมและควำม

มัน่คงของประเทศ 
7. สรำ้งจติส ำนึกและปลกูฝังควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชำตใินองคก์รแก่พนกังำนทุกระดบั 

 



 

สว่นท่ี  2  การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

100 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

กำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
1. บรษิัทได้ก ำหนดแนวทำงป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และกำรท ำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกนัและ

ก ำหนดแนวทำงกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรท ำรำยกำรทีต่อ้งผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและดูแลใหม้กีำรปฏบิตัิเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย 

2. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทีท่ ำกบับรษิทัหรอื 
บรษิทัย่อยของบรษิทัจะต้องไม่มสี่วนร่วมในกำรพจิำรณำหรอือนุมตัธิุรกรรมดงักล่ำว และใหก้ำรก ำหนด
รำคำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมยุตธิรรมตำมเงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปเสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทัว่ไป 

3. ก ำหนดใหม้กีำรน ำเสนอรำยกำรทีเ่กีย่วโยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ก่อน 
เสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดหลกักำรใหส้ำมำรถท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัไดร้ะหว่ำงกรรมกำร 
ผู้บรหิำร  หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งของบรษิัทที่ท ำกบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อยได้  หำกรำยกำรนัน้มี
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้เหมอืนทีท่ ำกบัคู่สญัญำทัว่ไป 

5. ในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัและบรษิทัย่อยหรอืธุรกรรมระหว่ำงกนัของบรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทั 
ก ำหนดใหเ้ป็นธุรกรรมทีม่เีงื่อนไขหรอืขอ้ก ำหนดทีเ่ป็นปกติเหมอืนกบัธุรกรรมทีท่ ำกบับุคคลทัว่ไปทีม่คีวำมเสีย่ง
ในระดบัเดยีวกนัหรอืเป็นกรณีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรบรษิทัย่อยตำมแต่กรณี 
 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทต้องด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ โดยจะต้องปฎบิตัติำม
นโยบำยเกีย่วกบักำรต่อตำ้นทุจรติหรอืคอรร์บัปชัน่ของบรษิทั รวมทัง้ไม่กระท ำกำรใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชื่อเสยีงบรษิทั 
แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลและควบคมุดแูลเพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต 

บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้แีนวปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติ
และคอรร์บัชัน่ สรุป ดงันี้ 

1. จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบ  ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุม
ระบบงำนส ำคญัต่ำงๆ เช่น ระบบกำรขำยและกำรตลำด กำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรจดัท ำสญัญำ ระบบกำรจดัท ำและ
ควบคุมงบประมำณ ระบบกำรบนัทกึบญัช ีกำรช ำระเงนิ เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อป้องกนัและตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำร
ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทำงในกำรแกไ้ขทีเ่หมำะสม 

2. จดัใหม้ชี่องทำงกำรรบัแจง้ขอ้มลู เบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผดิกฎหมำยหรอืจรยิธรรมธุรกจิ
ของบรษิทัฯ หรอืแนวทำงปฏบิตัใินกำรป้องกนักำรมสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรคอรร์ปัชัน่หรอืขอ้สงสยัในรำยงำนทำง
กำรเงนิ หรอืระบบกำรควบคุมภำยในโดยมนีโยบำยในกำรคุ้มครองผู้ให้ขอ้มูลหรอืเบำะแส และจะเกบ็รกัษำ
ขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มลูเป็นควำมลบั รวมทัง้มมีำตรกำรในกำรตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษทำงวนิัยของบรษิทัฯ 
และ/หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง กรณีสำมำรถตดิต่อผูใ้หเ้บำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนได ้บรษิทัฯ จะแจง้ผลกำรด ำเนินกำร
ใหร้บัทรำบเป็นลำยลกัณ์อกัษร 
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3. หวัหน้ำสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรบัผดิชอบในกำรตดิตำมกำรปฏบิตังิำน กำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลำด (ถำ้ม)ี และ
รำยงำนใหผู้ม้อี ำนำจทรำบตำมล ำดบั 

แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบักำร

คอรร์ปัชัน่  

บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้แีนวทำงในกำรตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมแนวทำงปฏบิตัใินกำรป้องกนักำรมสีว่นขอ้งกบักำร
คอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 

1. จดัให้มฝ่ีำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรก ำกบัดูแล
กจิกำร และใหข้อ้เสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีทีไ่ดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลตรวจสอบทีม่นียัส ำคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

2. ก ำหนดใหฝ่้ำยบรหิำรควำมเสีย่งและควบคุมภำยใน รบัผดิชอบในกำรทดสอบและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำร
ทุจริตและคอร์รปัชัน่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ไปปฏบิตัิอย่ำงมี
ประสทิธผิล ตลอดจนตดิตำม ทบทวนและปรบัปรุงมำตรกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยน ำเสนอ
ผลกำรประเมนิต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัตำมล ำดบั อย่ำงทนัเวลำ
และสม ่ำเสมอ 

3. หำกกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่ำ ขอ้มลูจำกกำรตรวจสอบ หรอืขอ้รอ้งเรยีน มหีลกัฐำนทีม่เีหตุอนัควรใหเ้ชื่อ
ว่ำมรีำยกำร หรอืกำรกระท ำซึ่งอำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ รวมถึงกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผดิกฎหมำยหรอืจรยิธรรมธุรกิจของบรษิทัฯ หรอืแนวทำงปฏบิตัิในกำร
ป้องกนักำรมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรคอรร์ปัชัน่ หรอืขอ้สงสยัในรำยงำนทำงกำรเงนิ หรอืระบบกำรควมคุมภำยใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

บรษิัทฯ จดัให้มกีำรสื่อสำรแนวทำงปฏบิตัิในกำรป้องกนักำรมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรคอร์รปัชัน่นี้ โดยเผยแพร่ช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ ทัง้นี้เพื่อใหผู้บ้รหิำร และพนกังำนทุกคนรบัทรำบและถอืปฏบิตัิ 

กำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรไม่ละเมิดทรพัยสิ์น ทำงปัญญำ  

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

1. พนักงำนทุกคน มหีน้ำที่ปกป้องและรกัษำควำมลบัอนัเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทำงปัญญำของบรษิัทเพื่อมใิห้ขอ้มูล
เหล่ำนัน้รัว่ไหล และต้องไม่น ำทรพัย์สนิทำงปัญญำประเภทต่ำงๆ ของบรษิัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอื
บุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญำต 

2. พนักงำนทุกคนต้องเคำรพและใหเ้กยีรตต่ิอทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูอ้ื่น และไม่น ำผลงำนอนัมทีรพัยส์นิทำง
ปัญญำของผูอ้ื่นไม่ว่ำทัง้หมด หรอืบำงสว่นของผลงำนไปใชโ้ดยทีไ่ม่ไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้ของผลงำน 
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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 

 

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 ผูถ้อืหุน้หรอืนักลงทุนไดร้บัขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอเท่ำเทยีมกนั 
และสำมำรถเขำ้ถงึได้ง่ำย โดยใชช้่องทำงกำรเปิดเผยผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัยห์รอื
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตำมควำมเหมำะสม 

2. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูอนัมสีำระส ำคญัไปเพื่อประโยชน์ของตนในกำร
ซื้อหรือขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ หรือให้ขอ้มูลภำยในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อหลกัทรพัย์แก่บุคคลอื่นที่ไม่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูนัน้ ซึง่หมำยรวมถงึบุคคลในครอบครวั ญำตพิีน้่อง และเพื่อน เป็นตน้ 

3. กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทีไ่ด้รบัทรำบขอ้มูลภำยอนัมสีำะส ำคญัทีม่ผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หรอืมูลค่ำหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต้องระงบักำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง
เดอืน ก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบกำรเงนิ หรอืงบแสดงฐำนะกำรเงนิของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้มลูส ำคญัอื่นๆ และควร
รออย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง ภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูแก่สำธำรณชนแลว้ก่อนทีจ่ะซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ 

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



 

สว่นท่ี  2  การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

103 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

กำรรบัแจ้งขอ้รอ้งเรียน 

 บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภำยในและภำยนอกองคก์รแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบักำรกระท ำ
ควำมผดิ กฎหมำย จรรยำบรรณ รำยงำนทำงกำรเงนิทีไ่ม่ถูกต้อง หรอืระบบควบคุมภำยในทีบ่กพร่องต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทัฯจะน ำเสนอเป็นนโยบำยแยกต่ำงหำก
และประกำศใหพ้นกังำนไดร้บัทรำบทัว่กนั 

กำรแจ้งเบำะแสและข้อรอ้งเรียน 
บรษิทัก ำหนดนโยบำยกำรแจง้เบำะแส (Whistle Blowing Policy) 

บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีมคีวำมโปร่งใส ซื่อสตัย์ และมจีรยิธรรม 
ตลอดจนปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำร
แจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและทุจรติ (Whistleblower Policy) ฉบบันี้ขึน้มำใชป้ฏบิตั ิเพื่อเป็นกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็น
ธรรมแก่พนักงำน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทั ทีแ่จง้ขอ้มูลหรอืใหเ้บำะแสเกีย่วกบักำรกระท ำผดิ หรอืทุจรติต่อ
บรษิทัฯ 
1. วตัถปุระสงค ์

1.1 สนบัสนุนใหก้รรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนของบรษิทัฯ ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีต่ำงๆ 
สำมำรถรอ้งเรยีนและแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  

1.2 ก ำหนดช่องทำงทีป่ลอดภยัและเป็นควำมลบัในกำรร้องเรยีนและกำรแจง้เบำะแสกำรกระท 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 บรษิัท ทเีอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั บรษิัท ทเีอสขนส่ง และโลจิสติกส ์จ ำกดั และบรษิัท ท ีเอส จ ี      
เทรดดิง้ จ ำกดั 

2.2 พนักงงำน หมำยถงึ บุคลำกรทุกคนของ บรษิทั ไทยชูกำร ์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 
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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 

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 ในกรณีที่ผู้ร้องเรยีนเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรำยละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐำนที่ชดัเจนเพยีงพอที่
แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรเชื่อว่ ำมีกำรกระท 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

ไว้วำงใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและเบำะแสกระท ำผิดหรือกำรทุจรติตำมควำม
เหมำะสมแลว้แต่กรณีโดยด ำเนินกำรดว้ยควำมเป็นอสิระและเทีย่งธรรม รวมทัง้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรลงโทษ
ทำงวนิยัหรอืหรอืด ำเนินคดทีำง กฎหมำยกบัผูก้ระท ำผดิ ตำมนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและทุจรติ 

6.2 ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำหรือผู้รบัเรื่องร้องเรียนรบัทรำบเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต รวมทัง้พบว่ำ         
มีกำรกระท ำผิดหรือทุจริตดังกล่ำวเกิดขึ้นจริง ให้แจ้งฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลภำยในภำยใน 7 วัน                 

mailto:thaisugar@tstegroup.com%20หรือ
mailto:prasert@tstegroup.com
mailto:scretary@tstegroup.com
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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 ำหนดแนวทำงในกำรปฏบิตัทิีถู่กตอ้งต่อ
ผูม้อี ำนำจด ำเนินกำรพจิำรณำ และในกรณีทีเ่ป็นเรื่องส ำคญั เช่น เป็นเรื่องทีก่ระทบต่อชื่อเสยีงภำพลกัษณ์ 
หรอืฐำนะทำงกำรเงนิบรษิทั ขดัแยง้กบันโยบำยในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืเกีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิำร
ระดบัสงู เป็นต้น ใหฝ่้ำยทรพัยำกรบุคคลตรวจสอบแจง้เรื่องดงักล่ำวหรอืขอ้เทจ็จรงิและเสนอแนวทำงใน
กำรด ำเนินกำร เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำในเบื้องต้น ก่อนน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำรบัทรำบ เพื่อด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป 
 

7. กำรคุ้มครองปกป้องผูแ้จ้งข้อมูลหรอืให้เบำะแสกำรกระท ำผิดหรอืทุจริต 
7.1 ผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ำกเหน็ว่ำกำรเปิดเผยอำจจะท ำใหเ้กดิควำม

เสยีหำยกบัตนเอง แต่ต้องระบุรำยละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐำนทีช่ดัเจนเพยีงพอทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ำมเีหตุอนั
ควรเชื่อว่ำมกีำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ
เกดิขึน้ รวมทัง้ กำรทุจรติคอร์รปัชัน่ อย่ำงไรกต็ำมหำกเลอืกที่จะเปิดเผยตนเองกจ็ะท ำใหผู้้แจง้ขอ้ร้องเรยีน
สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

7.2 ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง บรษิัทฯ ถือเป็นควำมลบัและจะเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงควำมปลอดภยั และควำม
เสยีหำยของผู้ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบำะแสแหล่งที่มำของขอ้มูลหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ผู้รบัผดิชอบในทุก
ขัน้ตอนจะตอ้งเกบ็รกัษำขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูช้ ัน้ควำมลบัสงูสดุ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง หำกฝ่ำฝืน
ถอืเป็นกำรกระท ำผดิวนิยั 

7.3 บรษิทัฯ จะใหค้วำมคุม้ครองและจะไม่ยนิยอมใหม้กีำรขม่ขู ่คุกคำม พนกังำนหรอืผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบำะแสที่
ไดร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ รวมถงึ ผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืหรอืควำมช่วยเหลอืในกำร
สอบสวนดว้ยเจตนำสจุรติ 
 

จริยธรรมธรุกิจและจรรยำบรรณ 

คณะกรรมกำรได้จดัใหม้จีรรยำบรรณกรรมกำร จรรยำบรรณพนักงำน จรรยำบรรณนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อให้
ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและมคีุณธรรม จรรยบรรณฉบบันี้ได้ท ำกำรปรบัปรุง ครัง้ที่ 1 โดยมกีำร
จดัแบ่งหมวดหมู่และปรบัปรุงเนื้อหำใหช้ดัเจน ตลอดจนครอบคลุมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ มี
แนวปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีทีก่วำ้งขึน้ ทัง้นี้ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกจิในปัจจุบนั โดยพนักงำนทุกท่ำนทีไ่ด้
ปฎบิตัติำมจรรยำบรรณ เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงยัง่ยนืและเป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่ำย  
กำรปฏบิตัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้และเจำ้หน้ำที ่คู่แข่งทำงกำรคำ้ สิง่แวดลอ้ม สงัคม
และสว่นรวมโดยไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com  
 

หมวด 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปรง่ใส 
บรษิัทให้ควำมส ำคญักบัเรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศเนื่องจำกเป็นเรื่องทีม่ผีลกำรกระทบต่อกำรตดัสนิใจของ                

ผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยี  จงึมคีวำมจ ำเป็นทีต่้องมกีำรควบคุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทัง้ทีเ่ป็น
สำรสนเทศทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีสำระส ำคญัครบถ้วนเพยีงพอ               

http://www.tstegroup.com/
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…………………………รับรองความถกูต้อง 

เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลำทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศผ่ำนระบบ  SET Community Portal  
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.tstegroup.com   ทัง้นี้ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ
บรษิทัไดม้อบหมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรหรอืกรรมกำรรองผูจ้ดักำรเป็นผูด้ ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูล นอกจำกนัน้ยงัมสี 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 ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 3.  กระทรวงพำณิชย ์
 4.  เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com ซึง่มทีัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
 5.  กำรจดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ทำงไปรษณีย ์
บริษัท ยึดถือปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฏเกณฑ์ ข้อบงัคบัต่ำงๆที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั-

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงำนอื่นของรฐัอย่ำงเคร่งครดัและ
ตดิตำมแกไ้ขเปลีย่นแปลงอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำกฎหมำยกฏเกณฑข์อ้บงัคบัทีบ่รษิทัถอืปฏบิตันิัน้มคีวำมทนัสมยั
และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถ้อืหุน้เชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมำ เช่น 

1.  เปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิและขอ้มลูทีไ่ม่ใช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลำ 
  2.  เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ56-1) ภำยใน 3 เดือน และรำยงำนประจ ำปี           
(แบบ 56-2) ภำยใน 4 เดอืน นับแต่วนัทีส่ ิน้สุดรอบปีบญัช ีผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่นเวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com  เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และนกัลงทุน ไดท้รำบขอ้มลู 
 3.  จดัท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิและแสดงไวคู้่กบัรำยงำนผูส้อบ    
บญัชใีนรำยงำนประจ ำปี 
           4.  เปิดเผยขอ้มูลกำรปฏบิตัิหน้ำทีใ่นคณะกรรมกำร 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 
 

-  จดัระบบงำนสถำนที่ปฏบิตัิงำนกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลภำยในไม่ใหถู้กเปิดเผยไปยงับุคคลอื่นและกำรใช้
ขอ้มลูภำยในหรอืกำรสง่ขอ้มลูภำยในใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะผูท้ีจ่ ำเป็นตอ้งรูห้รอืตอ้งใชใ้นกำรปฏบิตังิำนเท่ำนัน้ 

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

http://www.tstegroup.com/
http://www.tstegroup.com/
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-  กรรมกำรและผูบ้รหิำรมหีน้ำทีต่้องรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์ทีอ่อกโดยบรษิัทของตน ของคู่สมรสและ
ของบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะและรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัย์ดงักล่ำวทุกครัง้ เมื่อมกีำร ซื้อ ขำย โอน 
หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้  ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดและต้องส ำเนำรำยงำน
ขำ้งต้น ต่อเลขำนุกำรบรษิทัเพื่อรวบรวมเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทรำบดว้ย  นอกจำกนี้บรษิทัยงัก ำหนดให้
พนักงำน ที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ดงักล่ำว      
ของตน ของคู่สมรสและของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะต่อหน่วยงำนก ำกบักำรปฏบิตังิำนของบรษิทัดว้ย 

 

-  ในกำรก ำกับดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในบริษัทได้ก ำหนด ช่วง
ระยะเวลำทีจ่ ำกดักำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัท ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภำวะ  
โดยให้งดเว้นกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดงักล่ำวในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลงบกำรเงินหรือผลกำร
ด ำเนินงำนรำยไตรมำสจนถึงวนัที่บรษิัทเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวและมีกำรแจ้งระเบยีบ  กฎเกณฑ์ในกำรป้องกนักำรใช้
ขอ้มลูภำยในใหก้รรมกำรและพนกังำนทีเ่กีย่วขอ้งไดท้รำบ  โดยในปีทีผ่่ำนมำกรรมกำรและผูบ้รหิำรไดป้ฏบิตัติำมระเบยีบ
อย่ำงเคร่งครดั 

 

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 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 15 คน  ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 12 คน ซึ่งรวมกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 5 คน และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 3 คน  
บริษัทมีกรรมกำรที่ ไม่ เ ป็นผู้บริหำร  1  คน ที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริษัท                       
(ปัจจุบนัคอื นำยพงศ ์ชนิธรรมมติร) 

 

ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอสิระและไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  มคีวำมเป็นอสิระกบั
ฝ่ำยจดักำร 

 

คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจและหน้ำที่ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคภ์ำยใตข้อบเขตที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยโดยท ำหน้ำทีเ่ป็นผูก้ ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบริษัทด้วยควำมเป็นอิสระเที่ยงธรรมโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีประโยชน์ร่ว มทุกรำยโดย
คณะกรรมกำรบรษิทัจะไม่ด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรปฏบิตังิำนทีซ่ ้ำซอ้นกบักรรมกำรผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระ 5 คน ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องส่วนตัว ควำมเกี่ยวขอ้ง                 
ทำงธุรกจิ  หรอืดำ้นอื่นๆ กบับรษิทัหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัไม่เป็นตวัแทนของกลุ่มผูถ้อืหุน้เฉพำะรำย ไม่มคีวำมผูกพนั            
ดำ้นกำรเงนิหรอืส่วนตวักบับรษิทั  ท ำใหส้ำมำรถใชว้จิำรณญำณไดอ้ย่ำงเป็นอสิระและสำมำรถปกป้องผลประโยชน์ของ            
ผูถ้อืหุน้ทุกรำยไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั ซึง่กรรมกำรอสิระของบรษิทัทุกคนมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมประกำศคณะกรรมกำร-
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คือ ไม่ได้มีกำรถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้น                    

http://www.tstegroup.com/
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(เข้มกว่ำประกำศก.ล.ต.) ทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่มคีวำมสมัพนัธก์บับรษิทัในลกัษณะทีม่สี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำน และ /

หรอืกำรใหบ้รกิำรวชิำชพีรวมทัง้ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั  

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

ในกำรเขำ้รบัต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรแต่ละคนจะไดร้บัขอ้มูลส ำคญัเกีย่วกบับรษิทั ขอ้บงัคบัที่ ระบุ
ถงึขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั กำรไดร้บัค ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย กฎระเบยีบและเงื่อนไขต่ำงๆ 
ในกำรเป็นกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยร์วมไปถงึกำรไดร้บักำรท ำควำมเขำ้ใจถงึธุรกจิของบรษิทั 

 

กรรมกำรบรษิทัมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งในครำวแรก 3 ปี กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งต่อไดห้ำกผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัใินกรณีทีจ่ะมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิทัใหม่ คณะกรรมกำรบรษิทัจะตอ้งสรร
หำบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละควำมรูค้วำมสำมำรถทีเ่หมำะสมเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง  ปัจจุบนัไม่มรีำยงำนว่ำกรรมกำรบรษิทั
ในบรษิทั ด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนมำกกว่ำ 5 บรษิทัในเวลำเดยีวกนั 

 

ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกเหนือจำกกำรออกตำมวำระและวำระคงเหลอืไม่น้อยกว่ำ
สองเดอืนให้คณะกรรมกำรบรษิทัเลอืกบุคคล  ซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำร
แทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวน
กรรมกำรที่ยงัเหลืออยู่และกรรมกำรที่ได้รบัแต่งตัง้ใหม่จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมกำรซึง่ตนแทน 

 

คณะกรรมกำรบรษิัทมหีน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลให้ผู้บริหำรปฏิบตัิงำนตำมกลยุทธ์และแผนงำนที่ก ำหนดไว้  
เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทัง้หมด  โดยคณะกรรมกำรบรษิัทจะมอบหมำยอ ำนำจและ
ควำมรับผิดชอบในบริหำรงำนประจ ำวนัไปยงักรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรระดับสูงตำมล ำดับรวมทัง้กำรแต่งตั ้ง
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆมำช่วยดแูลงำนเฉพำะดำ้น 

 

หน้ำท่ีของประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรไม่ซ ้ำซ้อนกัน ทัง้นี้ประธำน

เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรรบัผดิชอบในกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรดูแลบรหิำรงำนแก่ผูบ้รหิำรระดบัสงูในล ำดบัถดัไปและ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
 

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีส ำนักเลขำนุกำรบริษัทในกำรท ำหน้ำที่ในกำรแนะน ำและช่วยเหลือ
คณะกรรมกำรบริษัทโดยรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำบริษัทปฏิบัติตำมกฎระเบียบและ
กระบวนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและปฏบิตัิหน้ำที่ที่ก ำหนดในพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั ทัง้ยงัท ำหน้ำที่ในกำร
ประสำนงำนและช่วยเหลอืดแูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหไ้ดร้บักำรปฏบิตั ิอย่ำงเหมำะสม 

 

คณะกรรมกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุน้ โดยค ำนึงถงึวสิยัทศัน์ ภำรกจิ จรรยำบรรณธุรกจิ สภำวะควำม
เสีย่งในปัจจุบนั และหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 

 



 

สว่นท่ี  2  การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

109 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้มีตทิบทวนก ำหนดวสิยัทศัน์  ดงันี้ 
คณะกรรมกำรบรษิทั มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะผลกัดนัให้ธุรกจิของบรษิัทเติบโตอย่ำงยัง่ยนื โดยค ำนึงถงึวสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ กลยุทธ์ จรรยำบรรณธุรกจิ ให้มคีวำมสอดคล้องกนัภำยใต้ระบบของหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีเพื่ อให้กำร
บรหิำรจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยบนแนวทำงทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยรวม โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้ร่วมกับฝ่ำยบริหำรระดับสูงในกำรก ำหนดทิศทำง วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย แผนงำน และ
งบประมำณประจ ำปี และคณะกรรมกำรจะมกีำรตดิตำมกำรปฏบิตัิงำนใหไ้ดต้ำมแผนของฝ่ำยจดักำรทีว่ำงไว ้โดยฝ่ำย
จดักำรจะรำยงำนผลกำรปฏบิตัิงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรรบัทรำบทุกเดอืน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัรบัทรำบต่อไป 
 

บทบำท  หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  

1.  ดูแลและจดักำรบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัรวมทัง้มตทิีป่ระชุม-                 
ผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยแ์ละรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั 

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

3.  ควบคุมก ำกบัดูแลกำรบรหิำรและกำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รบั
มอบหมำยเวน้แต่  เรื่องดงัต่อไปนี้คณะกรรมกำรตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ก่อนกำรด ำเนินกำร 

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

งบกำรเงนิรวมล่ำสดุ 
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย               

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

มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกจิของบรษิัท หรอืกำรรวมกจิกำรกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์     
จะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่น  กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรำยกำร        
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

4.  พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลและแผนพฒันำผูบ้รหิำร รวมถงึกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนสรรหำและก ำหนดผูส้บืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร 
รวมทัง้ดแูลใหบ้รษิทัมกีระบวนกำรทีม่ปีระสทิธผิลในกำรประเมนิผลงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู 

5.  ดูแลให้มกีำรก ำกบัตรวจสอบ ทัง้จำกผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชีภำยนอกให้ท ำหน้ำที่อย่ำงมี
ประสทิธผิล 

6. อนุมตัิงบกำรเงินประจ ำไตรมำสรำยงวดและประจ ำปีและดูแลให้มีกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำม
หลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
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7. คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรจัดให้มีกำรประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรประชุมประจ ำเดือนก็จะจัดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรเพิม่ขึน้ตำมทีเ่หน็สมควร 

-  มีกำรก ำหนดระเบียบกำรประชุมวำระหลักของกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนตลอดปี เช่น                  
ระเบยีบวำระเพื่อรบัรอง  เพื่อทรำบ  เพื่อพจิำรณำและระเบยีบวำระอื่นๆ 

-  กำรพจิำรณำระเบยีบวำระต่ำงๆ จะตอ้งค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเป็นธรรม 
-  เปิดโอกำสใหม้กีำรแสดงควำมเหน็อย่ำงมอีสิระ 
-  ก ำหนดเวลำในกำรพจิำรณำแต่ละวำระไวอ้ย่ำงเพยีงพอ เพื่อกำรอภปิรำยและแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงรอบคอบ 
-  ประธำนกรรมกำรเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลำในกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม 

8.  รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  โดยจดัใหม้ชี่องทำงในกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัอย่ำงเหมำะสม 
9.  มคีวำมตัง้ใจและมจีรยิธรรม (Honesty and Integrity) ในกำรด ำเนินธุรกจิ 
10. กรรมกำรอำจแสวงหำผูเ้ชีย่วชำญจำกสำขำวชิำชพีต่ำงๆ  เพื่อกำรตดัสนิใจทีถู่กตอ้งแม่นย ำ 
11. กรรมกำรตอ้งมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิมคีวำมสนใจ

ในกจิกำรของบรษิทัทีต่นเองเป็นกรรมกำร 
12.  คณะกรรมกำรบรษิัทต้องจดัให้มกีำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีภำยในไม่เกนิ          

สีเ่ดอืนนบัแต่วนัปิดบญัชที ำงบดุลงวดสิน้ปีของบรษิทั กำรประชุมครำวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่ำกำรประชุมวสิำมญัคณะกรรมกำร
จะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

13.  คณะกรรมกำรบรษิัทต้องจดัให้มกีำรท ำงบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีของบรษิัท
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพื่อพจิำรณำอนุมตังิบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุนนี ้และ
คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็สิน้ก่อนกำรน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบรษิทัจะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปีเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนวำระของ

กำรด ำรงต ำแหน่งอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมมตอินุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั ในกรณีที่กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งจนครบ
วำระ  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรจะพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรทีค่รบวำระว่ำกรรมกำรผูท้ีค่รบวำระนัน้ไดส้ละ
เวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ตำมบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบได้อย่ำงเตม็ควำมสำมำรถหรอืไม่ซึ่งเมื่อคณะกรรมกำร
พจิำรณำและเหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสมกจ็ะพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรผูท้ีค่รบวำระนัน้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอกีวำระ
หนึ่งและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป หำกกรรมกำรประสงคจ์ะลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรก่อน
หมดวำระตอ้งแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

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

 

กำรประชมุคณะกรรมกำร 
บรษิทั มกีำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไวอ้ย่ำงเป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี ปีละ 12 ครัง้ โดย

ปกตปิระชุมเดอืนละ 1 ครัง้  และอำจมกีำรเรยีกประชุมพเิศษเพิม่ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อใหก้รรมกำรของบรษิทั ไดร้บัทรำบ
และจดัสรรเวลำเพื่อเขำ้ร่วมประชุมพเิศษตำมควำมจ ำเป็นในกำรประชุมแต่ละครัง้   
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ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ร่วมกนัก ำหนดระเบยีบวำระกำรประชุมทีช่ดัเจนตัง้แต่ เรื่อง
สบืเนื่องจำกกำรประชุมครัง้ทีผ่่ำนมำ  เรื่องเสนอเพื่อทรำบและเรื่องเสนอเพื่อพจิำรณำ  มเีอกสำรประกอบกำรประชุมที่
ครบถ้วน เพยีงพอ และจดัส่งใหก้บัคณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้เีวลำ
ศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอและ/หรอืสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิจำกผูท้ีบ่รษิทัก ำหนดไวก้่อนเขำ้ร่วมประชุมกำรประชุมแต่ละ
ครัง้ใชเ้วลำประมำณ 2-3 ชัว่โมง  ในกำรประชุมกรรมกำรทุกคนมโีอกำสอภปิรำยและแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเปิดเผย     
มกีำรจดบนัทกึเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมทีผ่่ำนกำรรบัรองแลว้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อให้
กรรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบอำ้งองิได ้

อนึ่ง  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรหำกมีเรื่องพิจำรณำเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ที่มีกรรมกำรหรือ

ผูบ้รหิำรทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมสี่วนทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  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 ำกบัดแูล และกำรบรหิำรงำนประจ ำโดยมกีำรแบ่งแยก หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และคณะกรรมกำรบรหิำรไวอ้ย่ำงชดัเจน เพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนได้ อย่ำงโปร่งใส มกีำรถ่วงดุลอ ำนำจอย่ำงเพยีงพอ ทัง้นี้

มติกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรที่ส ำคญัยงัคงต้องได้รบักำรอนุมตัิจำกที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น                

ตำมแต่กรณี นอกจำกนี้ อ ำนำจที่มอบให้คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  กรรมกำร

ผู้จดักำรใหญ่ เป็นกำรมอบอ ำนำจที่ไม่ท ำให้บุคคลที่มสี่วนได้เสยีสำมำรถอนุมตัิรำยกำรใดๆ ที่ตนเอง หรอื บุคคลที่อำจมี

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของตนเองท ำร่วมกบับรษิทั  

 

บทบำทหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร 

 ประธำนกรรมกำรมบีทบำทหน้ำทีก่ ำกบัดูแลกำรใชน้โยบำย และแนวทำงปฏบิตังิำนเชงิกลยุทธ์ของฝ่ำยจดักำร 

รวมทัง้ใหค้ ำแนะน ำและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของฝ่ำยจดักำร แต่ไม่มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำนประจ ำของบรษิัทฯ 

ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้

กรรมกำรทุกคนมสี่วนร่วมในกำรประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทและผูถ้ือหุน้ด ำเนินไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพจนส ำเรจ็ลุล่วง 
 

 เพื่อใหก้ำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำทีใ่นเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยบรษิทัฯ กำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ แยกจำกกนัอย่ำง

ชดัเจน บรษิทัฯ จงึก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  เป็นคนละบุคคลกนั โดยประธำนกรรมกำรมี

บทบำทหน้ำที ่ดงันี้ 
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 1. เรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยประธำนหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงักรรมกำร
ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน  ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน กรรมกำร 2 คนขึ้นไปอำจร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมกำรกไ็ด ้ เป็นประธำนในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมบีทบำทในกำรก ำหนดระเบยีบวำระกำรประชุมร่วมกบั
กบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 2. มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับฯ สนันสนุนและ              
เปิดโอกำสใหก้รรมกำรแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเป็นอสิระ 
 3. สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบและตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
 4. ดูแล ตดิตำม กำรบรหิำรของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงค์    
ทีก่ ำหนดไว ้
 5. เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง       
ทัง้สองฝ่ำยเท่ำกนั 

 อนึ่ง ภำยหลงัจำกกำรประชุมสิน้สุดลง ส ำนักเลขำนุกำรบรษิทัจะรบัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมและ

น ำเสนอใหก้รรมกำรบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิรำยงำนกำรประชุมใหม้คีวำมถูกตอ้ง ครบถ้วนตำมทีป่ระชุม 

และเมื่อมกีำรแกไ้ขแล้ว ส ำนักเลขำฯ จะน ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุมรบัรองในครัง้ถดัไป และให้ประธำน

กรรมกำรบรษิทั ซึง่ท ำหน้ำทีป่ระธำนทีป่ระชุมลงลำยมอืรบัรองควำมถูกตอ้ง ทัง้นี้รำยงำนกำรประชุมทีร่บัรองแลว้ จะถูก

เกบ็อย่ำงเป็นระบบทัง้ในรปูแบบของเอกสำรทีส่ ำนักเลขำฯ 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 ำหนดไวเ้พื่อใหเ้ป็นตำมกฎหมำยและหลกักำร

ก ำกบัดแูลกจิกำรทดี ี

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

กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร 
กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำรบริษทั  สรปุได้ดงัน้ี 
1.  กรรมกำรของบรษิทัเลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  โดยมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำหำ้คน ซึง่กรรมกำรไม่น้อยกวำ่

กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิน่ที่อยู่ในรำชอำณำจกัรและมกีรรมกำรที่เป็นอสิระไม่น้ อยกว่ำ 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 15 คน              
โดยกรรมกำรอสิระทุกท่ำนมคีุณสมบตัติำมทีก่ฎหมำยและขอ้บงัคบัก ำหนด 

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

เป็นกรรมกำรกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
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(3)  บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ไดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

(4)  ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะ
พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนในทีป่ระชุมนัน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

3. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำรทีจ่ะต้อง
ออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหก้รรมกำรจบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนในปีที่
สำมและปีหลงัๆ 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 นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลอืก

บุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำได้พจิำรณำและเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำสองเดอืน บุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว
จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน 

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำร            
ทีย่งัเหลอือยู่ 

7. ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นอำจลงมตใิหก้รรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงและมหีุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่ำ                 
กึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

8.  กรรมกำรจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรประเมนิผลงำนตนเองทัง้คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงน้อย

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

ภำยหลงัคณะกรรมกำรแต่ละคณะประเมนิผลงำนเสร็จเรยีบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมนิผลกำรปฎิบตัิงำน
กลบัมำยงัส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทั และเลขำคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมนิของกรรมกำรแต่ละคน
และสรุปผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยในรอบปี และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
และ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะรบัทรำบต่อไป 

 

ควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วน

เกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรำยกำรทีพ่จิำรณำต้องแจง้ใหบ้รษิทัทรำบถงึควำมสมัพนัธห์รอืกำรเกีย่วโยงของตนในรำยกำร
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ดงักล่ำวและต้องไม่เขำ้ร่วมกำรพจิำรณำตดัสนิรวมทัง้ได้ก ำหนดใหผู้ต้รวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น     
ผูส้อดสอ่งดแูลและจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวซึง่ทีผ่่ำนมำยงัไม่เคยมปัีญหำดงักล่ำวเกดิขึน้ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกครัง้  หำกมเีรื่องเกีย่วกบัควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ว่ำในระเบยีบวำระ
ใดทีก่รรมกำรเกีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีนัน้กรรมกำรดงักล่ำวจะงดออกเสยีงหรอืใหค้วำมเหน็ใดๆ 

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

กำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
บรษิทัด ำเนินงำนโดยยดึมัน่และใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่จีงึจดัใหม้กีำร

ควบคุมดูแลและป้องกนัเกี่ยวกบักำรท ำรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรอืรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอื
รำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสมภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยถือเป็นหนึ่งในจรรยำบรรณส ำคัญที่กรรมกำรและ
พนักงำนต้องยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดัเพื่อเป็นทีเ่ชื่อถอืและไวว้ำงใจของผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำยซึง่มหีลกัเกณฑท์ีส่ ำคญั
ดงันี้ 

 

-  คณะกรรมกำรรบรษิทัไดก้ ำหนดแนวทำงป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนัและก ำหนดแนวทำงกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรท ำรำยกำรที่ต้องผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและดูแลให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธนำคำรแห่งประเทศไทย 

-  ก ำหนดใหก้รรมกำร  ผูบ้รหิำร  หรอืพนกังำนทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทีท่ ำกบับรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำหรืออนุมตัิธุรกรรมดงักล่ำวและให้กำรก ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำง
เหมำะสมยุตธิรรมตำมเงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปเสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทัว่ไป 

-  ก ำหนดใหม้กีำรน ำเสนอรำยกำรทีเ่กีย่วโยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ก่อนเสนอ
ขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

-  คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก ำหนดหลกักำรให้สำมำรถท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัได้ระหว่ำงกรรมกำรผู้บรหิำร  
หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งของบรษิทัทีท่ ำกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยได ้ หำกรำยกำรนัน้มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้เหมอืนที่
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 
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…………………………รับรองความถกูต้อง 

1)  กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
เพื่อแสดงถงึเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั อย่ำงโปร่งใส  มคีุณธรรม มคีวำมรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่น-

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

 

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 โดยยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วน-          

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

 

http://www.tstegroup.com/
mailto:thaisugar@tstegroup.com
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…………………………รับรองความถกูต้อง 

 3)  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
 บรษิัทสนับสนุนและเคำรพกำรกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยกำรปฎิบติัต่อผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง พนักงำน 
ชุมชน และสงัคมรอบข้ำงเคำรพในคณุค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อควำมเสมอภำคเท่ำเทยีมกนั
พนักงำน และไม่เลอืกปฏบิตัิอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยเพรำะควำมแตกต่ำงในถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ 
ภำษำ อำยุ กำรศกึษำ สถำบนั เพศ สผีวิ ควำมพกิำร สภำพทำงกำย หรอืสุขภำพ ไม่ใชแ้รงงำนเดก็ กำรคุกคำมทำงเพศ 
ไดก้ ำหนดนโยบำยเพื่อแสดงถงึกำรเคำรพสทิธมินุษยชน ดงันี้ 
 

 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. ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงกบัคู่คำ้และเจำ้หนี้อย่ำงเทีย่งตรงและเคร่งครดัในกรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏิบตัติำมเงื่อนไข

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. ปฏิบตัิต่อพนักงำนทุกคนบนพื้นฐำนของศกัดิศ์รีของควำมเป็นมนุษย์อย่ำงเท่ำเทยีมกนัและหลีกเลี่ยง

กระท ำกำรใดๆ อนัสง่ผลต่อควำมกำ้วหน้ำและมัน่คงในอำชพีกำรงำนของพนกังำนไม่น ำขอ้มลูสว่นตวัของ
พนกังำนไปหำผลประโยชน์ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

9. รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่เป็นประโยชน์แก่องคก์รทีต่ัง้อยู่บนหลกัเหตุและผล 
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4)  กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บรษิทัมกีำรก ำกบัดูแลใหค้่ำจำ้งอยู่ในระดบัทีเ่หมำะอุตสำหกรรมของไทย กำรปรบัปรุงเปลีย่นแปลงโครงสรำ้ง 
และกำรจดัระเบียบองค์กรนัน้จะด ำเนินกำรอย่ำงรบัผดิชอบโดยอยู่ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยไทยรวมทัง้ปฏบิตัิตำม
กฎหมำย และปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน พ.ศ.2541 โดยไม่มนีโยบำยรบัพนักงำนทีม่อีำยุต ่ำกว่ำ 15 ปี 
ไม่มกีำรใชแ้รงงำนบงัคบัในทุกรปูแบบ ไดแ้ก่ แรงงำนนกัโทษโดยบงัคบั แรงงำนตำมสญัญำ แรงงำนหนี้ หรอืแรงงำนทำส 
และกำรคำ้มนุษยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชแ้รงงำนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัเกีย่วกบัดำ้นบุคลำกร  กำรดูแลเกีย่วกบัสวสัดภิำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  
สภำพควำมเป็นอยู่ทีด่ยี่อมส่งผลไปถงึสภำพจติใจและควำมทุ่มเทในกำรท 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) 
7. สหกรณ์ออมทรพัย ์

 

กำรจดัท ำประกนัอบุติัเหต ุ

นอกเหนือจำกกำรจดักำรด้ำนกำรประกนัตนต่อส 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) 
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6. หลกัสตูร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC) 

และบรษิทัยงัใหค้วำมรูใ้นเรื่องควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนบนทีส่งู กำรดบัเพลงิและอพยพในกรณีเกดิอคัคภียั
ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมรู้และควำมสำมำรถไม่เพยีงช่วยเหลอืตนเองแต่ยงัสำมำรถช่วยเหลอืผูอ้ื่นและผูอ้ำศยัอยู่ในชุมชน
ใกล้เคียง จดัส่งพนักงำนอบรมหลกัสูตรเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนซึ่งได้รบัวุฒบิตัร จป .วิชำชพีตลอดจน
ควำมรูใ้นดำ้นต่ำงๆ เช่น เทคโนโลยแีละสำรสนเทศกำรใชเ้ครื่องจกัรกลดำ้นบญัชแีละอื่นๆทีพ่นักงำนแต่ละคนจะสำมำรถ
น ำควำมรูม้ำใช ้

 

กำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง 
บรษิทัเลง็เหน็ควำมส ำคญัของกำรท ำหน้ำทีพ่ลเมอืงที่ดโีดยให้กำรสนับสนุนใหก้รรมกำร 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 หรอืตกแต่งทรพัย์ของบรษิัทก่อนได้รบัอนุญำตจำกผู้ที่มี
อ ำนำจแลว้เท่ำนัน้ 

4.  หำ้มมใิหพ้นกังำน ปลอมแปลง แกไ้ข และ / หรอืตกแต่งเอกสำรของบรษิทัโดยมชิอบ 
5.  ในกรณีทรพัยส์นิเป็นคอมพวิเตอร ์หำ้มมใิหพ้นกังำนน ำโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิห์รอืโปรแกรมผดิกฎหมำยใดๆ 

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 
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2. จดัระบบทีส่ำมำรถใหลู้กคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนขอ้บกพร่องของบรกิำรควำมไม่พอใจและเสนอขอ้แนะน ำที่
เป็นประโยชน์เพื่อด ำเนินกำรตอบสนองแก่ลกูคำ้ดว้ยควำมรวดเรว็ 

3. ปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีม่ต่ีอลูกคำ้อย่ำงเคร่งครดักรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขไดใ้หร้บีแจง้ลูกคำ้เพื่อ
ทรำบและร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

4. เสนอขำ่วสำรบรกิำรแก่ลกูคำ้อย่ำงเทีย่งตรงถูกตอ้งเป็นธรรมและไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิใดๆ 
5. ใหค้วำมส ำคญัและไม่น ำขอ้มลูของลกูคำ้ไปเผยแพร่หรอืหำประโยชน์ใสตนเองและผูเ้กีย่วขอ้งไม่ว่ำกรณีใดๆ 
 

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 ำเนินธุรกิจขนถ่ำยสนิค้ำขึน้เรือเดินสมุทรซึ่งบรเิวณสถำนที่ประกอบกำรตัง้อยู่รมิแม่น ้ำ
เจ้ำพระยำตลอดจนภำยในบรเิวณคลงัสนิค้ำ สถำนีเกบ็และขนถ่ำยกำกน ้ำตำลตัง้อยู่ติดกบัชุมชนที่มผีู้อำศยักนัมำเป็น
เวลำนำน  ดงันัน้กำรด ำเนินธุรกจิบรษิทัมคีวำมตระหนักถงึผลกระทบต่อชุมชนและสภำพแวดลอ้มซึง่มคีวำมสมัพนัธก์นั
อย่ำงแยกกนัไม่ออก  โดยสรุปเป็นดงันี้.- 

 

-  ในดำ้นของเศษขยะ ของเสยี สิง่ปฏกิลู น ้ำมนั หรอืสำรเคมต่ีำงๆ บรษิทัจดัใหม้กีำรดแูลอย่ำงรดักุมป้องกนัมิ
ใหม้กีำรตกหล่นหรอืไหลลงสู่แม่น ้ำ  มกีำรว่ำจำ้งพนกังำนดูแลกำรจดัเกบ็และรกัษำควำมสะอำดตลอดจนประสำนงำนกบั
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 
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2. หลกีเลีย่งกำรกระท ำกำรใดๆ ทีส่ง่ผลเสยีหำยแก่ประเทศชำต ิบำ้นเมอืง ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
3. ไม่ส่งเสรมิหรือให้ควำมร่วมมอืใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจผดิกฎหมำยหรอืเป็นภยัต่อส่วนรวมและควำม

มัน่คงของประเทศ 
4. สรำ้งจติส ำนึกและปลกูฝังควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชำตใินองคก์รแก่พนกังำนทุกระดบั 
 

10.2  กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 
บรษิทัก ำลงัศกึษำขอ้มลูเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร เพื่อก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำนต่อไป 
 

10.3 กำรด ำเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 
- ไม่ม ี– 
 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  
บรษิทัใหค้วำมร่วมมอืและสนับสนุนกจิกรรมของชุมชนทีอ่ยู่ตดิกบับรเิวณหรอืบรเิวณทีห่่ำงออกไปเป็นประจ ำ

ต่อเนื่องโดยในปี 2562 มกีจิกรรมทีบ่รษิทั ใหก้ำรสนบัสนุนต่อเนื่องจำกทีผ่่ำนมำอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทุกปี ไดแ้ก่ 
-  วนัที ่6 กนัยำยน 2562 บรษิทั จดักจิกรรม “งำนเทกระจำด” โดยแจกขำ้วสำรอำหำรแหง้ใหก้บัชุมชนทีอ่ยูใ่น

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

-  บรษิทัจดัอบรมหลกัสตูรคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

-  บรษิทัจดัอบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและตรวจสำรเสพตดิในสถำนทีป่ระกอบกจิกำร 

-  วนัที ่20 เดอืนตุลำคม 2562 บรษิทัร่วมเป็นเจำ้ภำพทอดกฐนิสำมคัคปีระจ ำปี 2562 ณ วดัส ำโรงใต ้อ ำเภอ
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร  

-  วนัที ่1 ธนัวำคม 2562 บรษิทับรจิำคเงนิร่วมโครงกำรแบ่งปันเพื่อน้องปี 2 ณ โรงเรยีน ตชด. บำ้นโป่งลกึ 
อ ำเภอแก่งกระจำน จงัหวดัเพชรบุร ี

-  วนัที ่18 ธนัวำคม 2562 บรษิทัไดร้่วมกนัจดักจิกรรม Big Cleaning Day 2019 เพื่อท ำควำมสะอำดบรเิวณ
โดยรอบและจดัเกบ็สิง่ของบรเิวณต่ำงๆใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย   

-   กจิกรรมมวลชนสมัพนัธก์บัชมุชนรอบโรงงำน 

-  บรษิทั รบับรจิำคปฏทินิตัง้โต๊ะ ไม่ใชแ้ลว้ เพื่อน ำไปท ำสือ่กำรสอนอกัษำเบรลล ์ณ โรงเรยีนสอนคนตำบอด
กรุงเทพฯ  

 

ภำพกิจกรรมประจ ำปี 2562 
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งำนทอดกฐนิ ณ วดัส ำโรงใต ้

 
 

ภำพกจิกรรมงำนเทกระจำด 
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ภำพกจิกรรม Big Cleaning Day   

 
 

ภำพกจิกรรมกฬีำสภีำยในบรษิทั 
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กจิกรรมกนิเลีย้งสง่ทำ้ยปีเก่ำตอ้นรบัปีใหม่ 

 
 

กจิกรรม CSR   โครงกำรแบ่งปันเพื่อน้องปี 3 ณ โรงเรยีน ตชด. บำ้นโป่งลกึ 
อ ำเภอแก่งกระจำน จงัหวดัเพชรบุรี
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กจิกรรมมวลชนสมัพนัธก์บัชมุชนรอบโรงงำน 

 
 

ภำพกจิกรรม CSR บรษิทั รบับรจิำคปฏทินิตัง้โต๊ะ ไม่ใชแ้ลว้ 

เพื่อน ำไปท ำสือ่กำรสอนอกัษำเบรลล ์ณ โรงเรยีนสอนคนตำบอดกรุงเทพฯ
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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
ปรบัปรุงระบบของกำรควบคุมภำยในใหเ้หมำะสมเพยีงพอ โดยบรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมระบบกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และก ำหนดใหร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเป็น อิสระ ตรงไปตรงมำโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้ง และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรบรษิทั จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพและระบบบรหิำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบั 
ที่เหมำะสมโดยมผีู้ตรวจสอบภำยในท ำหน้ำทีส่อบทำนและควบคุมใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำย          
ทีว่ำงไวอ้นัไดแ้ก่  กำรตรวจสอบด้ำนบรหิำร  ดำ้นปฏบิตังิำนและดำ้นบญัชกีำรเงนิ  เทคโนโลยสีำรสนเทศทัง้ของบรษิทั
และบริษัทย่อยเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนผลกำรติดตำมต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำสในส่วนของคณะกรรมกำรบรษิัทได้ใหก้รรมกำรทุกท่ำนท ำแบบประเมนิ
ควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุกปีเพื่อประเมนิว่ำแผนงำนต่ำงๆ ทีบ่รษิทั ด ำเนินกำรอยู่มคีวำมรดักุม
และเพยีงพอหรอืไม่ เพื่อน ำผลกำรประเมนิมำใชใ้นกำรปรบัแผนใหม่ต่อไปในกำรประเมนิจะประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี้ 

ด้ำนกำรควบคมุภำยในองคก์ร 

คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำย
บรหิำรและพนักงำน และมกีำรตดิตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำย และบรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญั
ของกำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลมำปฏบิตัิ เพรำะเป็นปัจจยัส ำคญัที่มต่ีอกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยั ง่ยนื มรีะบบกำรบรหิำร
จดักำรทีค่ ำนึงถงึคุณธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้อนัเป็นพิน้ฐำนทีส่่งเสรมิกำรด ำเนินงำนใหม้ปีระสทิธภิำพและเพิม่
ประสทิธภิำพ และเพิม่ประสทิธผิลโดยมุ่งเน้นกำรสรำ้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และค ำนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม 

 จดัใหม้โีครงสรำ้งกำรรำยงำน ก ำหนดอ ำนำจผูบ้รหิำรในควำมรบัผดิชอบ และกำรสัง่กำรทีเ่หมุสมภำยใต้
กำรกบัดแูลของคณะกรรมกำร 

 จดัใหม้กีำรกจิกรรมควบคุมในทีค่รอบคลุมทุกกจิกรรมอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิซึง่
มกีำรสอบทำนกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมคู่มอืกำรปฏบิตังิำน เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั
และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บรษิทัมวีฒันธรรมองคก์ร โดยน ำหลกักำรกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำรวมเป็นสว่นหนึ่งในวฒันธรรองคก์รภำยใต้
ค ำว่ำ “DISC” ซึง่มคีวำมหมำยดงันี้ 

D: Discipline     - วนิยักำรท ำงำน 

I: Integrity     - ควำมซื่อสตัย ์
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S: Service Mind  -  ใจรกับรกิำร 

C: Competency - ควำมสำมำรถ 
 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรประชุมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ                  
โดยรบัฟังปัญหำและมสี่วนร่วมในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิรวมถงึกำรก ำหนดผลตอบแทนแก่พนักงำนและ 
แจง้ผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนเปิดโอกำสใหพ้นักงำนซกัถำมได้เพื่อแสดงควำมโปร่งใส ในดำ้นโครงสรำ้งองคก์รบรษิัท             
มีกำรปฏิบตัิตำมหลกักฎหมำยที่เกี่ยวกบับริษัทมหำชนและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครดับริษัทมขี้อก ำหนด
เกี่ยวกบัจริยธรรมและขอ้ก ำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและพนักงำนปฏบิตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์กบับรษิทัไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรและเน้นย ้ำในเรื่องกำรมจีรยิธรรมในฐำนะเป็นองคก์รของมหำชน  

 

กำรประเมินควำมเส่ียง  (Risk Assessment) 

บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อให้
สำมำรถระบุและประเมนิควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ไดร้่วมกบัฝ่ำยจดักำรพจิำรณำประเมนิควำมเสีย่งทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร ทีอ่ำจจะมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ โดยฝ่ำยจดักำรไดร้ะบุและวเิครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภท รวมทัง้ควำมเสีย่งกำรทุจรติ และจดัระดบัควำม
เสีย่งทีส่ ำคญัตำมผลกระทบและโอกำสทีจ่ะเกดิขึน้ เพื่อก ำหนดแผนงำนบรหิำรควำมเสีย่ง และมกีำรทบทวนปัจจยัควำม
เสีย่งเป็นประจ ำทุกปี 

กำรควบคมุกำรปฏิบติังำน (Control Activities) 

คณะกรรมกำรบรษิัท ได้จดัให้มคีู่มอืในกำรปฏบิตังิำน โดยมกีำรจดัท ำคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร ก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำทีแ่ละวงเงนิอ ำนำจอนุมตัขิองฝ่ำยบรหิำรในแต่ละระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ดแูลรกัษำทรพัยส์นิ
และใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้จดัใหม้กีำรกระบวนกำรป้องกำรกำรทจุรติในทุกกจิกรรมด ำเนินงำน  ก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน (Whistle Blower) เพื่อใหค้วำมคุม้ครองต่อพนกังำนผูแ้จง้เบำะแสกำรปฏบิตังิำน
ทีไ่ม่เป็นไปตำมจรรยำบรรณ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืเกดิกำรทุจรติ 

ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มูล ส่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้ขอ้มูต่ำงๆ มคีวำมถูกต้องและเป็นปัจจุบนั โดยใช้ระบบเทคโนโลยี่ที่ทนัสมยั และมปีระสทิธภิำพรวมทัง้มคีวำม
ปลอดภยัของขอ้มลู ประมวลผล จดัเกบ็ และตดิตำมขอ้มลู เพื่อใหก้ำรตดัสนิใจทำงธุรกจิ รวมทัง้กำรก ำหนดนโยบำยควำม
ปลอดภัยทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรใช้ขอ้มูล  สื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กรให้ผู้บรหิำร และพนักงำน ทรำบถึง
นโยบำย วตัถุประสงค ์และควำมรบัผดิชอบใหทุ้กระดบัชัน้ไดต้ะหนกัถงึควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน 

บรษิทัฯ มกีำรจดัช่องทำงรบัเรื่องเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแล เสนอขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ รวมถงึพฤตกิรรมมิ
ชอบของบุคคลในองคก์ร ทัง้จำกพนกังำนและผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดกูจิกำรทีด่ี 

ระบบกำรติดตำม  (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัระหว่ำงฝ่ำยบญัชบีรษิทัผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย
และผู้ตรวจสอบภำยใน  ซึ่งบริษัทจ้ำงบุคคลภำยนอกเข้ำมำด ำเนินกำรโดยที่ประชุมได้รำยงำนผลกำรสอบทำนและ                        
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ใหข้อ้เสนอแนะต่อบรษิทั และแสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระและจะน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิพรอ้มขอ้เสนอแนะ              
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกไตรมำส รวมทัง้รำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อ
รำยงำนทำงกำรเงนิตำมทีเ่สนอต่อผูถ้อืหุน้ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  กำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศทีส่ ำคญัทัง้ทีเ่กีย่วกบัขอ้มลู
ทำงกำรเงนิและไม่ใช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิบนพืน้ฐำนของขอ้เทจ็จรงิ 

ขณะเดียวกนับริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบัประสทิธิภำพของกำรปฏิบตัิงำนด้ำนต่ำงๆ ภำยใต้กระบวนกำร
ติดตำมและควบคุมทีเ่หมำะสม  โดยก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรปฏบิตังิำนพร้อมกบับทบำท  เป้ำหมำยและหน้ำทีค่วำม
รบัผดิชอบทีช่ดัเจนใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิำนตัง้แต่ในระดบัสำยงำนจนถึงระดบับุคคลเพื่อให้บุคลำกรเขำ้ใจหลกักำรปฏบิตัิงำน
และสื่อสำร บนพืน้ฐำนเดยีวกนั  ในดำ้นกำรจดัระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศมกีำรจดัอบรมพนักงำนในกำรใชร้ะบบนี้
อย่ำงต่อเนื่องและจดัให้มรีะบบส ำรองขอ้มูลที่เพยีงพอและมปีระสทิธภิำพ  รวมทัง้บรษิัทได้มกีำรก ำหนดขอบเขตของ
ขอ้มลูทีส่ำมำรถรบัและสง่ผ่ำนระบบของบรษิทัได ้ เพื่อเป็นกำรป้องกนัขอ้มลูทีม่คีวำมเสีย่งทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยกบั
ระบบของบรษิทั 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งประเมินโดยผู้บริหำรและ                         
ผูต้รวจสอบภำยในไม่พบประเดน็ปัญหำหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัควำมเหน็ของผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัตำมระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทั  ซึง่ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรจดัควำมเสีย่งมคีวำมเพยีงพอ
และเหมำะสม ดว้ยกำรด ำเนินกำรอย่ำงมปีระสทิธผิล และมกีำรด ำเนินงำนทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรประกอบธุรกจิ และนโยบำยของบรษิทั รวมทัง้งบกำรเงนิของบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป
เชื่อถอืได ้ โดยไดน้ ำระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกระบวนกำรตรวจสอบมำพจิำรณำดว้ยแลว้ 

กำรบริหำรควำมเส่ียง  

คณะกรรมกำรบรษิทั ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมกีรรมกำรบรหิำร ซึง่ฝ่ำยบรหิำรระดบัสงู 
เขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรดว้ย ท ำหน้ำทีช่่วยคณะกรรมกำรบรษิทั และกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหค้รอบคลุมกระบวน
กำรในแผนธุรกจิและระบุถึงปัจจยัควำมเสีย่งต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิัท เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรก ำหนดกลุยุทธ์กำร
บรหิำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัจดักำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพซึง่จดัใหม้กีำรประเมนิ 
ป้องกนั ลด และตดิตำมควบคุม และรำยงำนควำมเสีย่งใหก้บัคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั ทรำบทุก
รำยไตรมำส 

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
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ด ำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกไตรมำส รวมทัง้รำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิที่
เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรำยงำนประจ ำปี กำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศที่ส ำคญัทัง้ที่เกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิและไม่ใช่
ขอ้มลูทำงกำรเงนิบนพืน้ฐำนของขอ้เทจ็จรงิ 
 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งประเมินโดยผู้บริหำรและ                         
ผูต้รวจสอบภำยในไม่พบประเดน็ปัญหำหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัควำมเหน็ของผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัตำมระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทั  ซึง่ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรจดัควำมเสีย่งมคีวำมเพยีงพอ
และเหมำะสม ดว้ยกำรด ำเนินกำรอย่ำงมปีระสทิธผิล และมกีำรด ำเนินงำนทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรประกอบธุรกจิ และนโยบำยของบรษิทั รวมทัง้งบกำรเงนิของบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป
เชื่อถอืได ้ โดยไดน้ ำระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกระบวนกำรตรวจสอบมำพจิำรณำดว้ยแลว้ 

 

 11.3  หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั  
 ในปี 2562 บรษิัทได้แต่งตัง้ให้นำงสำวฤทยัชนก สุภำพงษ์ จำกบรษิัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั ท ำ

หน้ำทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภำยในอสิระและท ำกำรสอบทำนและประเมนิผลกำรควบคุมภำยในของบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชภีำยในมี
ควำมเหน็ว่ำบรษิัทมกีำรควบคุมภำยในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมดูแลเพื่อควบคุมควำมถูกต้องของ
กระบวนกำรปฏบิตัิงำนที่เพยีงพอต่อกำรสนับสนุนให้บรษิัทบรรลุควำมส ำเร็จตำมนโยบำยเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์
ตำมทีฝ่่ำยจดักำรก ำหนด 

12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั      

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

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ มกีำรก ำหนดมำตรกำรไม่ใหผู้้บรหิำรหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีสำมำรถเขำ้มำมสี่วนร่วมในกำร
อนุมตัิรำยกำรที่ตนเองมสี่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม อกีทัง้คณะกรรมกำรบรษิัทจะเขำ้มำดูแลบรษิัทให้ปฏิบตัิ           
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ -         
แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรไดม้ำ              
หรอืจ ำหน่ำยไปของทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัร่วม  รวมทัง้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชทีีก่ ำหนด โดยสมำคม
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตำมมำตรฐำนบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชโีดยเคร่งครดัและจะท ำกำร
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เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่ได้รบักำรตรวจสอบหรอืสอบทำนโดยผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัและเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี  

แนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

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

 ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับรษิทัย่อย บรษิัทที่เกีย่วขอ้งและบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่อง                 
ในอนำคต  ซึง่หำกรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมลกัษณะกำรท ำธุรกจิกำรคำ้ทัว่ไปมเีงื่อนไขเป็นไปตำมธุรกจิกำรค้ำปกติ             
และเพื่อควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทบริษัท จะมีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนรำคำระหว่ำงกนัอย่ำงชดัเจน              
มีควำมเป็นธรรมสอดคล้องกับรำคำตลำดและสอดคล้องพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์พ.ศ. 2551       
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 มำตรำที่ 89/12 (1)  อกีทัง้บรษิัท จะน ำเสนอรำยกำรดงักล่ำวที่เกดิขึน้ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ       
เพื่อพจิำรณำและสอบทำนกำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละใหค้วำมเหน็ถงึควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรทีเ่กดิขึน้ทุกไตรมำส 
 

ส ำหรบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง    
ที่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติบรษิัท จะด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเหน็ถึงควำมจ ำเป็น                    
ควำมสมเหตุสมผลและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้ให้เป็นไปตำมรำคำตลำด และมกีำร
เปรยีบเทยีบรำคำทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอก  ทัง้นี้หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหวำ่ง
กนัที่อำจเกิดขึ้น บริษัท จะน ำบุคคลที่มคีวำมรู้ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัชี  ผู้ประเมินรำคำทรพัย์สนิ เป็นต้น       
ซึง่มคีวำมเป็นอสิระจำกบรษิทัและเป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เขำ้มำพจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบั
รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว  เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

 

หลกักำรเก่ียวกบัข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีมีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัท 
และ/หรอื บริษทัย่อย กบักรรมกำร  ผูบ้ริหำร  หรอืบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง 

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

“มำตรำ 89/12 กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งจะกระท ำธุรกรรมกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยไดต่้อเมื่อ
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 ำหนดใหธ้รุกรรมทีก่ ำหนดตอ้ง

ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรดว้ยกไ็ด"้ 
 

ดงันัน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัดิงักล่ำวจงึก ำหนดหลกักำรในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมทีเ่ป็นรำยกำรระหว่ำงกนัดงันี้ 
"ใหฝ่้ำยบรหิำรสำมำรถอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  ระหว่ำงบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย กบักรรมกำร 

ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องได้ (ไม่ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนัและจะต้อง
ด ำเนินกำรต่อไปรวมทัง้รำยกำรที่จะมขีึน้ในอนำคต) โดยไม่ต้องขออนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัและที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในกรณี    ทีร่ำยกำรดงักล่ำวเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ำ
กบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกันด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมี สถำนะเป็น
กรรมกำรผูบ้รหิำรหรอืเป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้นี้ใหฝ่้ำย-บรหิำรจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัเพื่อเสนอ
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและทีป่ระชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส " 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนผูต้รวจสอบภำยในและหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั (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  ชนิธรรมมติร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 

สิน้สุดปีบญัช ี2561 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 

1. บจก.เค.เอส.แอล ชกูำรโ์ฮลดิง้     33.29% 

2. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั        3.11% 

3. *นำยชนะชยั  ชตุมิำวรพนัธ ์        2.62% 

4. นำยจ ำรญู   ชนิธรรมมติร ์           2.47% 

5. นำงสำวดวงดำว  ชนิธรรมมติร ์    2.26% 

6. นำงสำวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์      2.26% 

7. นำยกมนดนยั  ชนิธรรมมติร ์        2.24% 

8. นำยสมชำย  ชนิธรรมมติร ์          2.19% 

9. นำยพริยิพ์ล  ชนิธรรมมติร ์         2.10% 

10. CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH  2.06% 

 

1. นำยมนู         เลยีวไพโรจน์ 

2. นำยจ ำรญู      ชนิธรรมมติร์ 

3. นำยชนะชยั     ชุตมิำวรพนัธ ์ 

4. นำยพรศลิป์    แตม้ศริชิยั 

5. นำยสทิธ ิ       ลลีะเกษมฤกษ์ 

6. นำยธวทัชยั     โรจนะโชตกิุล 

7. นำยสุขมุ        โตกำรณัยเศรษฐ ์

8. นำงอนิทริำ      สุขะนินทร์ 

9. นำงสำวดวงดำว  ชนิธรรมมติร์ 

10. นำงอญัชล ี    พพิฒันเสรญิ  

11. พลต ำรวจเอกบุญเพญ็  บ ำเพญ็บุญ 

12. นำงสำวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิำสตร์ 

13. นำยกำรุณ  กติตสิถำพร 

14. นำยชลชั  ชนิธรรมมติร์ 

15. นำยสมชำย  ชนิธรรมมติร์ 

16. นำงสำวดวงแข  ชนิธรรมมติร์ 

17. นำยชำตร ี       ชนิธรรมมติร์ 

18. นำยสมชำต ิ     ชนิธรรมมติร์ 

19. นำยธชัพงษ์      ภำกรศริวิงศ์ 

20. นำยตระกำร      ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

21. นำยวรภทัร       โตธนะเกษม 
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บจก.น ้ำตำลรำชบุร ี
ประกอบธุรกจิ 
โรงงำนผลติน ้ำตำล 

 
1) ถอืหุน้อยู่ในบรษิทั ไทยชกูำรเ์ทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน)  
    รอ้ยละ 4.74% 
2) มกีรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน คอื 
นำงสำวจุฑำทพิย ์ อรุณำนนทช์ยั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

1. นำยสุนทร  อรุณำนนทช์ยั            15% 

2. นำงอำรยำ  อรุณำนนทช์ยั            15% 

3. นำงสำวจุฑำทพิย ์ อรุณำนนทช์ยั    15% 

4. นำงสำวจุฑำมำศ  อรุณำนนทช์ยั     15% 

5. นำยตรทีพิ  อรุณำนนทช์ยั             15% 

6. บจก. ทพิมำศ                            25% 

 

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) ถอืหุน้อยู่ในบรษิทั ไทยชกูำรเ์ทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน)  
    รอ้ยละ 9.91% 
2) มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน คอื 
    1. นำยพงศ ์ ชนิธรรมมติร 
    2. นำยวนิย ์ ชนิธรรมมติร 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

1. นำยพงศ ์ ชนิธรรมมติร     15.14 % 

2. นำยชชัชยั ชนิธรรมมติร     8.4 % 

2. นำยพชิญ์  ชนิธรรมมติร     8.4 % 

3. นำยกญัจน์ ชนิธรรมมติร     8.32 % 

4. นำงสำววรีธ์มิำ ชนิธรรมมติร 7.82 % 

4. นำยเนกข ์ ชนิธรรมมติร      7.82 % 

 

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) ถอืหุน้อยู่ในบรษิทั ไทยชกูำรเ์ทอรม์เินิ้ลจ ำกดั (มหำชน)  
    รอ้ยละ 4.18% 
2) มกีรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน คอื 
นำยณรงค ์ เจนลำภวฒันกุล 
 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

1. นำยประยรู เจนลำภวฒันกุล        25.05% 

2. นำยม ุเจนลำภวฒันกุล              17.07% 

3. นำยประพทัธ ์ เจนลำภวฒันกุล    12.44% 

4. นำยณรงค ์เจนลำภวฒันกุล         6.38% 

 

 

1. นำยม ุ  เจนลำภวฒันกุล 

2. นำยประยรู   เจนลำภวฒันกุล 

3. นำยประพทัธ ์  เจนลำภวฒันกุล 

4. นำยณรงค ์  เจนลำภวฒันกุล 

5. นำยจรญู   เจนลำภวฒันกุล 

6. นำงสำวนิตยำ  ธนวศิย ์
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…………………………รับรองความถกูต้อง 

รายการระหว่างกัน 
 

รายละเอียดข้อมลูของรายการระหวา่งกนั ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัได้แสดงไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562  ข้อ 5 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขโดยทัว่ไปและ
เป็นไปตามปกติของการด าเนินธุรกิจ 
 

12.1  ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา 
การก าหนดราคาของรายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ได้กระท าโดยค านงึถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิง

ได้กบัราคาตลาดและมีเง่ือนไขอื่นๆ ไมแ่ตกตา่งอยา่งเป็นสาระส าคญัจากตลาด โดยลกัษณะของรายการระหวา่งกนั มีดงันี ้
 

12.1.1  รายการบริการตามปกติของธุรกิจ งวดปี 2561 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 และงวดปี 2562 สิน้สุด               
31  ธันวาคม  2562 

ผู้ให้บริการ ผู้ รับบริการ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขส าคัญ  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2562 
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) 39.78 63.92 

 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) ให้บริการเช่าโกดงักบับริษัทย่อย โดยบริษัท 12.00 9.08 
 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั คดิคา่บริการตามพืน้ท่ี และระยะเวลาในการเช่า 1.91 4.00 
 บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั ซึง่เป็นตามราคาตลาด 3.21 1.37 
 บริษัท ปู่ เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากัด  0.40 - 
บริษัท ที เอส จี เทรดดิง้ จ ากดั บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั คดิคา่บริการตามพืน้ท่ี และระยะเวลาในการเช่า  6.30 7.20 
  ซึง่เป็นไปตามราคาตลาด   
บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั  1.73 - 

 
บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั ให้บริการเช่าโกดงั โดยคดิคา่บริการตามพืน้ท่ี 

และระยะเวลาในการเช่า ซึง่เป็นไปตามราคาตลาด 
5.04 - 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) 
ให้บริการขนถ่ายข้าวสาลี 

- - 

 บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)   2.26 7.49 
 บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ให้บริการขนถ่ายน า้ตาลเพ่ือสง่ออกให้กลุม่ 22.47 18.86 
 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั โรงงานน า้ตาล โดยบริษัทคดิคา่บริการขนถ่าย 14.99 12.27 
 บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั ตามปริมาณสนิค้า  ซึง่เป็นไปตามราคาตลาด 11.82 16.21 
 บริษัท น า้ตาลราชบรีุ จ ากดั มาตรฐานทัว่ไป  19.23 10.72 
 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชกูาร์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 24.89 17.53 

 บริษัท มิตรเกษตรอทุยัธานี  5.73 7.25 
 บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  5.63 4.16 
บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั  - 0.57 
 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชกูาร์ ให้บริการขนสง่น า้ตาลทรายเข้าโกดงั - 3.24 
 คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัทคดิคา่บริการปริมาณสนิค้า   
 บริษัท ปู่ เจ้าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั ซึง่เป็นไปตามราคาตลาด - 0.44 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

ผู้ให้บริการ ผู้ รับบริการ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขส าคัญ  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 
ปี 
2562 

บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั ให้บริการขนถ่าย 9.72 0.10 
 บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) น า้ตาลทรายดบิเทกองเข้าโกดงัให้กบักลุม่ - 0.78 
 บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั โรงงานน า้ตาล โดยบริษัทคดิคา่บริการขนถ่าย - 2.66 
 บริษัท มิตรเกษตรอทุยัธานี จ ากดั ตามปริมาณสนิค้า ซึง่เป็นไปตามราคาตลาด 0.60 1.01 
 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั  0.32 2.08 
 บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั  0.95 2.12 
 บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  0.18 0.70 
 บริษัท น า้ตาลราชบรีุ จ ากดั  1.22 1.68 

 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชกูาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

1.28 3.95 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั  บริษัท น า้ตาลราชบรีุ จ ากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)  0.04 0.02 
(มหาชน) บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั ให้บริการเปล่ียนและคดัแยกกระสอบ, 0.01 0.02 
 บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั คา่บริการตรวจสอบ 0.03 0.02 
 บริษัท มิตรเกษตรอทุยัธานี จ ากดั โดยบริษัทคดิคา่บริการตามราคาตลาดทัว่ไป 0.02 0.02 
 บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  0.02 0.02 

 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชกูาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

0.70 0.07 

 บริษัท น า้ตาลโรงงานนิวกรุงไทย จ ากดั  0.11 0.08 
 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั  0.06 0.05 
บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั ให้บริการเปล่ียน - 0.01 
 บริษัท น า้ตาลโรงงานนิวกรุงไทย จ ากดั คดัแยกกระสอบและนวดน า้ตาลทราย - 0.01 
 บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั โดยบริษัทคดิคา่บริการตามราคาตลาดทัว่ไป - 0.02 

 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชกูาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

- 0.11 

บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั ให้บริการรับ 0.78 3.54 
 บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ฝากเก็บสนิค้าน า้ตาลเพ่ือสง่ออก โดยคดิ 6.74 17.44 
 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั คา่บริการตามปริมาณสนิค้า และระยะเวลา  8.97 8.27 
 บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั การฝากซึง่เป็นไปตามราคาตลาด 9.06 6.74 
 บริษัท น า้ตาลราชบรีุ จ ากดั  6.59 6.61 

 บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  1.26 1.07 

 บริษัท มิตรเกษตร อทุยัธานี จ ากดั  3.40 5.88 

 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชกูาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

13.70 11.03 

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั  (มหาชน) เป็นเงินชดเชยคา่ขนสง่น า้ตาลท่ีน ามาผ่านทา่  - 0.40 
บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  โดยคดิคา่ชดเชยตามระยะทาง และปริมาณ 0.13 0.24 
บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  สนิค้าผ่านทา่อยู่ภายใต้บญัชีสว่นลดจ่าย ซึง่ - 0.31 
บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั  บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)  0.51 - 
บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั  จะใช้อตัรามาตรฐานในการคดิคา่ชดเชย 0.53 0.97 
บริษัท น า้ตาลราชบรีุ จ ากดั   1.08 0.58 
บริษัท มิตรเกษตรอทุยัธานี จ ากดั   0.02 0.08 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชกูาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

2.06 0.34 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 แบบ 56 - 1 

…………………………รับรองความถกูต้อง 

ผู้ให้บริการ ผู้ รับบริการ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขส าคัญ  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2562 
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) 0.25 0.09 
(มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) ให้บริการไฟฟ้าและน า้ประปา และอ่ืนๆ 0.18 0.16 
 บริษัท ปู่ เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากัด โดยคดิคา่บริการตามท่ีจ่ายจริง 1.13 - 
บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั ให้บริการ - 0.79 
  ไฟฟ้าและน า้ประปา โดยคดิคา่บริการ   
  เป็นไปตามตลาดทัว่ไป   
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) 1.21 1.43 
(มหาชน) บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั ให้บริการผ่านทา่เทียบทา่ บริการรถตกั บริการชัง่ 0.24 0.24 

 
 น า้หนกัสนิค้า และสว่นกลาง สาธารณปูโภคโดยคดิ

คา่บริการเป็นไปตามตลาดทัว่ไป 
  

บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั - 0.12 
  ให้บริการสว่นกลาง สาธารณปูโภค   
  โดยคดิคา่บริการเป็นไปตามตลาดทัว่ไป   
บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั ให้บริการรถตกั  0.01  
  รถฟอคลฟิโดยคดิคา่บริการเป็นไปตามตลาดทัว่ไป   
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั บริษัท  ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) - 3.60 
(มหาชน)  ให้บริการรักษาความปลอดภยัให้กบักลุม่บริษัท    

  โดยบริษัทคดิคา่บริการตามราคาตลาดทัว่ไป   
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั 
 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) 
ให้บริการเช่าถงัเก็บน า้มนั ตามราคาตลาดทัว่ไป 

1.40 - 

บริษัท  ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)  0.10 6.12 
(มหาชน) บริษัท ที เอส จี เทรดดิง้ จ ากดั คา่ภาษีโรงเรือน, อากรแสตมป์, คา่ความเสียหาย 0.07 0.08 
 บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั คา่บริหารจดัการ และให้บริการรถดดูฝุ่ น  0.03 0.64 
 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัทคดิคา่บริการตามท่ีจ่ายจริงและตามราคา 0.06 0.07 
 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั ตลาดทัว่ไป 0.05 0.66 
 บริษัท ปู่ เจ้าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์มนิอล จ ากดั  - 0.05 
บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั       7.00 0.11 
 บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั ขายสนิค้ากระสอบและบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ 0.73 1.28 
 บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้ให้บริอการบรรจสุนิค้าให้กบักลุม่บริษัท 6.91 7.05 
 บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) โดยคดิมลูคา่สนิค้าตามราคาตลาดทัว่ไป 0.26 7.20 

 บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั  - 5.74 

 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั  0.18 - 
บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั  - 0.17 
  ขายน า้มนัปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีให้กบั   
  กลุม่บริษัทโดยคดิมลูคา่สนิค้าตามราคาตลาดทัว่ไป   
บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ ากดั บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั 61.13 69.45 
 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสตกิส์ จ ากดั ให้บริการทา่เทียบเรือ เป็นไปตามราคาตลาด 0.42 0.28 
 บริษัท โงวฮก จ ากดั ทัว่ไป - 0.07 
 บริษัท ปู่ เจ้าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์มนิอล จ ากดั  - 1.67 
 บริษัท ปู่ เจ้าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์มนิอล จ ากดั บริษัท ที เอสขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั ได้ 0.40 0.47 
  เรียกเก็บคา่ดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนี ้   

 บริษัท ปู่ เจ้าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์มนิอล จ ากดั บริษัท ที เอสขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั ได้ - 1.52 
  เก็บคา่เชา่ท่ีดนิ เป็นไปตามราคาตลาดทัว่ไป   
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ผู้ให้บริการ ผู้ รับบริการ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขส าคัญ  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2562 

บริษัท ปู่ เจ้าฯคอนเทนเทอร์ เทอร์มินอล  บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสตกิส์ จ ากดั บริษัท ปู่ เจ้าฯ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ได้รับ
จ้างบริหารทา่เทียบเรือคอนเทนเนอร์ โดย
คา่บริการเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงไว้ร่วมกนั 

46.18 55.22 

บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์  บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)  - 0.56 

เทรดดิง้ จ ากดั  ซือ้น า้ตาลทรายเพ่ือชดเชยความเสียหาย   

บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั  บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั 
บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั ซือ้กระสอบ
น า้ตาล - 0.02 

     

 

ผู้ รับ ผู้ จ่าย ลักษณะรายการ/เงื่อนไขส าคัญ  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2562 
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) รายได้เงินปันผล 41.18 63.14 

(มหาชน) บริษัท ที เอส คลงัสินค้า จ ากดั  - 1.60 
 

รายการบริการระหวา่งกนัข้างต้นเป็นไปตามเง่ือนไขการให้บริการตามปกตขิองธุรกิจ  ซึง่ได้ผา่นการสอบทานจาก
ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563  เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 

อนึ่ง  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชมุคณะกรรมการ              
ครัง้ที่ 8/2551  เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2551  ได้มีมติอนมุตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการท าธุรกรรมที่เป็น
รายการปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจหรือเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป  และให้จดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมเพื่อรายงาน
ในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ 

 

12.1.2  ปริมาณรายการคงค้างและรายการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทท่ีมีรายการคงค้างระหว่างกัน 
ประเภทรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน
บาท) 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ปี  2561 ปี 2562 
 บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)  บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั เจ้าหนีก้ารค้า 1.04 - 
    เงินมดัจ ารับคา่เช่าโกดงั  8.22 11.22 
  ลกูหนีก้ารค้า 0.24 - 
  ลกูหนีอ่ื้น - 5.26 
  เจ้าหนีอ่ื้น - 0.60 
 

 

 

 

     



 

สว่นท่ี  2  การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

137 
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…………………………รับรองความถกูต้อง 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ประเภทรายการ ปี  2561 ปี 2562 
 บริษัท  ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) เงินมดัจ ารับคา่เช่าโกดงั 1.74 1.96 
  ลกูหนีอ่ื้น 0.01 0.01 
  รายได้คา่เชา่ท่ีดนิและโกดงัค้างรับ 22.25 25.19 
 บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั เงินมดัจ ารับคา่เช่าโกดงัและท่ีดนิ 0.99 0.46 
  ดอกเบีย้ค้างรับ 0.26 0.08 
  ลกูหนีอ่ื้น - 0.36 
  คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 0.59 0.44 
  บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั เงินมดัจ ารับคา่เช่าโกดงัและท่ีดนิ 4.65 5.16 
  ลกูหนีอ่ื้น 0.02 0.32 
  เจ้าหนีก้ารค้า 0.05 - 
  เจ้าหนีท้รัพย์สนิ 1.51 - 
  เจ้าหนีอ่ื้น - 0.03 
  ดอกเบีย้ค้างจ่าย 0.01 - 
 บริษัท  ที เอส เทรดดิง้ จ ากดั ดอกเบีย้ค้างจ่าย 0.26 0.69 

     

บริษัทท่ีมีรายการคงค้างระหว่างกัน ประเภทรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) 
บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ปี  2561 ปี  2562 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) บริษัท  ปู่  เจ้าฯ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั เงินมดัจ ารับ 0.40 0.40 
 บริษัท น า้ตาลราชบรีุ จ ากดั ลกูหนีก้ารค้า 0.83 2.79 
    สว่นลดค้างจ่าย 1.08 1.65 
 บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ลกูหนีก้ารค้า - 6.11 
  ลกูหนีอ่ื้น - 0.02 
    สว่นลดค้างจ่าย - 0.40 
  บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั ลกูหนีก้ารค้า 1.74 0.25 
  สว่นลดค้างจ่าย 0.13 0.37 
 บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ลกูหนีก้ารค้า 0.50 4.35 
  ลกูหนีอ่ื้น 0.02 0.80 
  สว่นลดค้างจ่าย - 0.31 
 บริษัท น า้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากดั สว่นลดค้างจ่าย 0.13 - 
 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั  ลกูหนีก้ารค้า 2.42 0.85 
  สว่นลดค้างจ่าย 0.26 - 
 บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั สว่นลดค้างจ่าย 0.16 1.13 
  ลกูหนีก้ารค้า 1.48 3.27 
  ลกูหนีอ่ื้น - 0.40 
 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชกูาร์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ลกูหนีก้ารค้า 0.01 1.74 

 สว่นลดค้างจ่าย 1.79 0.34 
  ลกูหนีอ่ื้น - 0.01 
 บริษัท มิตรเกษตร อทุยัธานี จ ากดั สว่นลดค้างจ่าย 0.02 0.10 
  ลกูหนีก้ารค้า 1.03 0.88 
 บริษัท ปู่ เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากัด ลกูหนีอ่ื้น 0.02 - 
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…………………………รับรองความถกูต้อง 

บริษัทท่ีมีรายการคงค้างระหว่างกัน ประเภทรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) 
บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ปี  2561 ปี  2562 

บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั ลกุหนีก้ารค้า - 0.07 
  ลกูหนีอ่ื้น 0.02 - 
  เงินมดัจ าจ่ายคา่เช่าโกดงั 2.02 - 
 บริษัท ที เอส จี เทรดดิง้ จ ากดั เงินมดัจ าจ่ายคา่เช่าโกดงั 1.20 1.20 
  บริษัท น า้ตาลราชบรีุ จ ากดั ลกูหนีก้ารค้า 1.13 1.12 
  บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั ลกูหนีก้ารค้า 0.15 0.33 

 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชกูาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ลกูหนีก้ารค้า 0.01 0.37 

 บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั ลกูหนีก้ารค้า 0.08 0.06 
 บริษัท มิตรเกษตร อทุยัธานี จ ากดั ลกูหนีก้ารค้า 0.55 0.04 
 บริษัท  ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั  ลกูหนีก้ารค้า 0.74 0.25 
 บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ลกูหนีก้ารค้า 0.37 0.35 
 บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ลกูหนีก้ารค้า - 0.20 
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั เจ้าหนีก้ารค้า 0.13 - 
บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั บริษัท ปู่ เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากัด ลกูหนีก้ารค้า - 0.08 
  ลกูหนีอ่ื้น 0.08 0.14 
  ดอกเบีย้ค้างรับ 0.04 0.04 
  เงินมดัจ ารับ - 0.55 
 บริษัท โงวฮก จ ากดั ลกูหนีก้ารค้า 0.04 - 
 บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ ากดั ลกูหนีก้ารค้า 9.86 7.98 

 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ประเภทรายการ ปี  2561 ปี  2562 

บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั ลกูหนีก้ารค้า 0.01 0.02 
  ลกูหนีอ่ื้น - 0.31 
  เจ้าหนีอ่ื้น - 0.32 
บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั บริษัท ปู่ เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากัด คา่จ้างบริหารค้างจ่าย 8.39 7.14 

เงินประกนัความเสียหาย 9.40 - 
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…………………………รับรองความถกูต้อง 

12.1.3  ค่าเช่าที่ดิน งวดปี 2561 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  และงวดปี 2562 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 
 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส คลงัสินค้า จ ากดั เช่าท่ีดนิพืน้ท่ีขนาด 11,413.50 ตารางเมตร อาคาร      7.62 7.61 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  สร้างคลงัสนิค้าแบบเทกองเพ่ือไว้เก็บสนิค้ารับฝาก   
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) เช่าที่ดินพืน้ท่ีขนาด 7,013  ตารางเมตร  5.41 5.41 
  สร้างอาคารส านกังานและอาคารโรงงานผลิต

แป้งสาล ี
  

บริษัท ที เอส จี เทรดดิง้ จ ากดั เช่าที่ดินพืน้ท่ีขนาด 520 ตารางเมตร  0.22 
 

0.22 
  สร้างอาคารพกัอาศยั เพ่ือให้เช่า   
 เช่าที่ดินพืน้ท่ีขนาด 6,000 ตารางเมตร  2.52 2.52 
  สร้างอาคารคลงัสินค้าแบบเทกอง เพ่ือให้เช่า

คลงัสินค้า 
 
 
คลงัสินค้า 

  
บริษัท ที  เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั เช่าที่ดินพืน้ท่ีขนาด 2,880 ตารางเมตร  1.21 - 
 สร้างอาคารคลงัสินค้าแบบเทกอง เพ่ือให้เช่า

คลงัสินค้า 
  

 เช่าที่ดินพืน้ท่ีขนาด 6,526 ตารางเมตร  2.74 2.74 
 สร้างอาคารโรงกลัน่น า้มนัปาล์ม   
บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั เช่าที่ดินพืน้ท่ีขนาด 4,500 ตารางเมตร      0.74 - 
  เพ่ือประกอบธรุกิจโรงงานทอกระสอบ   
  เช่าที่ดินพืน้ท่ีขนาด 18,438 ตารางเมตร      18.81 18.81 

    เช่าที่ดินพืน้ท่ีขนาด 14,460 ตารางเมตร      6.00 6.00 
  เช่าที่ดินพืน้ท่ีขนาด 2,250 ตารางเมตร      2.02 2.70 
  เช่าที่ดินพืน้ท่ีขนาด 6,796 ตารางเมตร      4.40 4.80 
  เพ่ือประกอบธรุกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์   

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล้ จ ากัด (มหาชน) ให้บริษัทย่อยเช่าที่ดิน            
เพื่อประกอบธุรกิจโดยมีสญัญาให้เช่าที่ดินอายสุญัญาเช่าคราวละ  1 ปี และ 3 ปี  ซึ่งเมื่อครบก าหนดตามสญัญาจะสามารถ          
ต่ออายสุญัญาให้จนครบก าหนดการเช่า 30 ปี ซึ่งเป็นรายการที่ด าเนินตามธุรกิจปกติไม่มีเง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เก่ียวข้องการก าหนดราคาสอดคล้องกบัอตัราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กบัการ         
ท ารายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเก่ียวข้องกันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกัน        
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ด าเนินตามธุรกิจปกติมีความจ าเป็นและ                
ความสมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

 

12.1.4  เงนิกู้ยมื / เงนิให้กู้ยมืระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย งวดปี 2562 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 
            หน่วย : ล้านบาท 

ผู้ กู้ ผู้ให้กู้ 
ยอดยกมา กู้เพิ่ม ช าระคืน 

ยอด
คงเหลือ 

ดอกเบีย้
จ่าย 

1 ม.ค. 62 ระหว่างงวด 
ระหว่าง
งวด 31 ธ.ค. 62 ปี 2562 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั(มหาชน) บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั 45 - (28) 17 0.34 

 บริษัท ที เอส จี เทรดดิง้ จ ากดั 120 - - 120 2.10 
 บริษัท ที  เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จ ากดั 10 10 (20) - 0.13 

บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั  บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) 22 82 (77) 27 2.22 

 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั - 7 (7) - 0.03 
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ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล : เป็นการสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทฯและบริษัทยอ่ยเพือ่ใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวยีนของกิจการซึง่เป็นเงินกู้ยืมก าหนดระยะเวลาคืนเงินต้นภายใน 1 ปี ถงึ 10 ปี โดยช าระดอกเบีย้ทกุเดือน และทกุๆ 3 
เดือน โดยคิดอตัราดอกเบีย้เทา่กบัเงินฝากประจ า 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์บวกด้วยร้อยละ 0.75 ตอ่ปี และอตัราร้อยละ 
MLR-2   ซึง่ต ่ากวา่อตัราดอกเบีย้เงินกู้จากสถาบนัการเงินและผู้ให้กู้ยงัได้รับผลตอบแทนในอตัราดอกเบีย้สงูกวา่เงินฝากจากสถาบนั
การเงิน และในกรณีผู้ให้กู้ยมืเงินมต้ีนทนุทางการเงินอตัราดอกเบีย้จะเทา่กบัอตัราเดยีวกบัอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยมืจากสถาบนั 

การเงินที่ผู้ ให้กู้ ยืมเงินมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินในการด าเนินตามธุรกิจปกติมีความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

 

12.1.5  การค า้ประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 และ 2562 
     ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเช่ือต่างๆ จากสถาบนัการเงิน ดงันี ้
วงเงินเบิกเกินบ ญชี วงเงินหนงัสอืค า้ประกนั วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ วงเงินเจ้าหนีท้รัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต สญัญาซือ้ขาย
เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า และวงเงินกู้ยืมระยะยาว โดยวงเงินสินเช่ือดงักลา่ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ค า้ประกนัโดย
จดจ านองที่ดินพร้อมอาคารคลงัสนิค้า อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัร รวมทัง้อาคารโรงงานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่ง
ติดตัง้เมื่อก่อสร้างและติดตัง้แล้วเสร็จ สทิธิการเช่าที่ดินท่ีตัง้อาคารโรงงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตามหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินข้อที่ 13 และ 14 พร้อมทัง้ท าประกันภัย สิ่งปลูกสร้างและเคร่ืองจักรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดที่บริษัท
ประกนัภยัจะพงึรับได้โดยยกประโยชน์ในสทิธิประกนัภยัทรัพย์สนิให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้ เป็นผู้ รับผลประโยชน์  
  ในระหวา่งปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ปลดภาระจ านองหลกัทรัพย์รวมทัง้ทรัพย์สนิใดๆ ท่ีให้ไว้เป็น
หลกัประกนัแก่ผู้ให้กู้  และปรับเง่ือนไขการกู้ยมืเป็น Negative Pledge  

 

12.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้นัน้มีความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 และในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้กบับริษัทย่อยและกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่ด าเนินตามธุรกิจปกติ  ไม่มีเง่ือนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้องการก าหนดราคา  

อัตราค่าบริการ และ/หรือ อัตราดอกเบีย้ เป็นการก าหนดตามราคาที่สอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถ
เปรียบเทียบได้กับการท ารายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน  ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจ าปี 2561 และปี 2562 แล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันได้แก่ 
รายการเช่าโกดงั  เช่าที่ดิน คา่บริการตา่งๆ เงินกู้ยืม ดอกเบีย้เงินกู้และอื่นๆ  ซึง่ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ประจ าปี 2561 และปี 2562  แล้ว   มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่ด าเนินตามธุรกิจปกติมีความจ าเป็นและ
ความสมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
 

12.3  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกนั คือ รายการระหว่างกนันัน้ต้องอยู่บนพืน้ฐานของความจ าเป็น 
ความสมเหตุสมผลและเป็นการด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปในราคาและเง่ือนไข           
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ที่ไม่แตกตา่งกบัรายการที่มีกบับคุคลภายนอกที่ไมเ่ก่ียวข้องกนัและในกรณีที่มีรายการระหว่างกนัที่มีสาระส าคญับริษัทฯจะ
จดัให้ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี              โดย
ก าหนดให้มีการออกเสียงในที่ประชุมนัน้ๆกรรมการหรือ ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีสว่นได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ การ
ด าเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

 

12.4  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
รายการค้าตามปกติของการด าเนินธุรกิจ เช่น เช่าโกดงั บริการขนถ่ายสินค้า บริการรับฝากสินค้า ค่ารักษา-

ความปลอดภยั  ค่าขนสง่ระหว่างบริษัทและบริษัทยอ่ยและบริษัทที่เก่ียวข้องกนัรายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยูใ่นอนาคต ซึ่ง
บริษัทจะด าเนินการโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญัและราคาที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด  

รายการเช่าพืน้ที่ จะเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นราคาคา่เช่าที่เทา่กบัการให้บคุคลอื่นเช่า 

รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแย้ง          ในอนาคต   เว้นแตเ่ป็นการสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสม  

รายการพิเศษอื่นๆ  เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1- 4 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ

ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่ง
กนัดงักล่าวเพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

 

ทั้งน้ี  รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั  ประกาศ   ค  าสั่ง  หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวม

ตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ี

ส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั     
 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

13.1  งบการเงนิ 
 

13.1.1  สรุปรายงานผู้สอบบัญชี 
 

1)  ผู้สอบบญัชี 
 

    ปี 2560  นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 
 บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 

   ปี 2561  นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 
 บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 

   ปี 2562  นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 
 บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 

 
 

2)  สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
 
ปี 2560  ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยใหค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข 
 
ปี 2561  ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยใหค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข 

 
ปี 2562  ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยใหค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)   แบบ 56 - 1 
 

ส่วนท่ี  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน      143                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

 

หน่วย : พนับาท 

 

 

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงนิ 
 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 % 2561 % 2562 %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 131,875                 2.63        114,907                 2.10        117,289                 2.30        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 217,712                 4.34        261,945                 4.80        299,277                 5.86        
สินคา้คงเหลือ 815,280                 16.26      872,180                 15.97      545,879                 10.69      
ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 97,768                    1.95        84,344                    1.54        62,374                    1.22        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                          -          7,142                      0.13        -                          -          
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 15,526                    0.31        16,039                    0.29        15,148                    0.30        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,278,161              25.49      1,356,557              24.84      1,039,967              20.36      
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 846                         0.02        839                         0.02        831                         0.02        
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 476,429                 9.50        7,861                      0.14        7,937                      0.16        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,237,731              64.57      4,072,563              74.59      4,031,627              78.92      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,735                      0.05        4,569                      0.08        4,788                      0.09        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 18,150                    0.36        17,837                    0.33        23,534                    0.46        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,735,891              74.51      4,103,669              75.16      4,068,717              79.64      

รวมสินทรัพย์ 5,014,052              100.00   5,460,226              100.00   5,108,684              100.00   
หนีสิ้น
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 631,654                 12.60      819,272                 15.00      581,858                 11.39      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 335,815                 6.70        230,620                 4.22        114,072                 2.23        
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 161,712                 3.23        121,712                 2.23        102,400                 2.00        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 4,438                      0.09        515                         0.01        1,467                      0.03        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,233                    0.24        18,752                    0.34        19,751                    0.39        
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 21,180                    0.42        16,231                    0.30        18,947                    0.37        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,167,032              23.28      1,207,102              22.11      838,495                 16.41      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 409,398                 8.17        267,686                 4.90        169,892                 3.33        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 16,127                    0.32        2,699                      0.05        5,665                      0.11        
เงินมดัจ ารับ 32,398                    0.65        1,991                      0.04        1,504                      0.03        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 10,576                    0.21        8,452                      0.15        12,888                    0.25        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 298,439                 5.95        390,400                 7.15        388,817                 7.61        
หน้ีสินไมห่มนุเวียน 2,503                      0.05        117                         0.00        827                         0.02        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 769,441                 15.35      671,345                 12.30      579,593                 11.35      
รวมหนีสิ้น 1,936,473              38.62      1,878,447              34.40      1,418,088              27.76      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุจดทะเบียน 191,664                 3.82        191,664                 3.51        191,664                 3.75        
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 191,664                 3.82        191,664                 3.51        191,664                 3.75        
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 17,424                    0.35        17,424                    0.32        17,424                    0.34        
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ : ทนุส ารองตามกฎหมาย 19,200                    0.38        19,200                    0.35        19,200                    0.38        
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,156,926              23.07      1,271,021              23.28      1,373,946              26.89      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,285,816              25.64      1,628,864              29.83      1,628,834              31.88      
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 2,671,030              53.27      3,128,173              57.29      3,231,068              63.25      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 406,549                 8.11        453,606                 8.31        459,528                 9.00        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,077,579              61.38      3,581,779              65.60      3,690,596              72.24      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,014,052              100.00   5,460,226              100.00   5,108,684              100.00   

ฐานะการเงิน
งบตรวจสอบ
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หน่วย : พนับาท 

2560 % 2561 % 2562 %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 17,108                    0.52        19,047                    0.59        3,848                      0.12        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,843                      0.27        18,180                    0.56        42,718                    1.31        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -          22,000                    0.68        27,000                    0.83        
สินคา้คงเหลือ 293                         0.01        532                         0.02        1,462                      0.04        
ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 97,768                    2.96        84,344                    2.61        62,373                    1.92        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,208                      0.07        575                         0.02        1,280                      0.04        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 126,220                 3.82        144,678                 4.48        138,681                 4.26        
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 1,199,192              36.28      1,080,514              33.44      1,080,514              33.19      
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 370                         0.01        367                         0.01        363                         0.01        
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 304,893                 9.22        303,268                 9.39        296,615                 9.11        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,655,202              50.08      1,677,374              51.92      1,710,891              52.55      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 19,283                    0.58        24,790                    0.77        28,378                    0.87        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,178,940              96.18      3,086,313              95.52      3,116,761              95.74      
รวมสินทรัพย์ 3,305,160              100.00   3,230,991              100.00   3,255,442              100.00   

หนีสิ้น
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18,000                    0.54        179,000                 5.54        253,000                 7.77        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 32,549                    0.98        33,698                    1.04        42,810                    1.32        
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000                    0.30        10,000                    0.31        -                          -          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 161,712                 4.89        121,712                 3.77        102,400                 3.15        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 3,941                      0.12        515                         0.02        916                         0.03        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,034                      0.03        4,601                      0.14        6,347                      0.19        
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,024                      0.09        3,147                      0.10        5,041                      0.15        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 230,260                 6.97        352,673                 10.92      410,514                 12.61      
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 214,000                 6.47        165,000                 5.11        137,000                 4.21        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 409,398                 12.39      267,686                 8.28        169,892                 5.22        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 16,127                    0.49        2,699                      0.08        3,614                      0.11        
เงินมดัจ ารับ 13,840                    0.42        17,463                    0.54        19,647                    0.60        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 5,693                      0.17        3,340                      0.10        5,354                      0.16        
หน้ีสินทางภาษีรอการตดับญัชี 249,702                 7.55        252,502                 7.82        253,036                 7.77        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 960                         0.03        -                          -          464                         0.01        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 909,720                 27.52      708,690                 21.93      589,007                 18.09      
รวมหนีสิ้น 1,139,980              34.49      1,061,363              32.85      999,521                 30.70      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุจดทะเบียน 191,664                 5.80        191,664                 5.93        191,664                 5.89        
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 191,664                 5.80        191,664                 5.93        191,664                 5.89        
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 17,424                    0.53        17,424                    0.54        17,424                    0.54        
ก าไรสะสม -                          

จดัสรรแลว้ : ทนุส ารองตามกฎหมาย 19,200                    0.58        19,200                    0.59        19,200                    0.59        
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 957,799                 28.98      954,357                 29.54      1,040,650              31.97      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 979,093 29.62      986,983 30.55      986,983 30.32      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,165,180              65.51      2,169,628              67.15      2,255,921              69.30      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,305,160              100.00   3,230,991              100.00   3,255,442              100.00   

งบตรวจสอบฐานะการเงิน

 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)   แบบ 56 - 1 
 

ส่วนท่ี  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน      145                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

 

หน่วย : พนับาท 

2560 % 2561 % 2562 %

รายได้จากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 303,661               17.22      459,970               22.75     553,155               21.35      

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 114,027               6.47        36,513                 1.81       30,550                 1.18        

รายไดจ้ากการขาย 1,345,567            76.31      1,525,263            75.44     2,007,480            77.47      

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 1,763,255            100.00   2,021,746            100.00   2,591,185            100.00   

ต้นทุนจากการด าเนินงาน

ตน้ทนุจากการให้เช่าและบริการ 170,528               9.67        240,184               11.88     319,536               12.33      

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 72,531                 4.11        23,027                 1.14       21,970                 0.85        

ตน้ทนุขาย 1,058,219            60.02      1,257,619            62.20     1,744,477            67.32      

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 1,301,278            73.80      1,520,830            75.22     2,085,983            80.50      

ก าไรขั้นต้น 461,977               26.20      500,916               24.78     505,202               19.50      

รายไดเ้งินปันผล 1                            0.00        -                        -         -                        -          

รายไดอ่ื้น 24,017 1.36        29,232 1.45       25,033 0.97

คา่ใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (43,649 )   (2.48 )   (38,305 ) (1.89)   (44,054 )   (1.70 )

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   (215,321 )   (12.21 )   (202,143 ) (10.00)   (206,631 )   (7.97 )

ตน้ทนุทางการเงิน   (43,581 )   (2.47 )   (36,915 ) (1.83)   (32,882 )   (1.27 )

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 183,444 10.40 252,785 12.50 246,668 9.52        

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้   (40,383 )   (2.29 )   (51,029 ) (2.52)   (45,894 )   (1.77 )

ก าไรสุทธิส าหรับปี 143,061 8.11        201,756 9.98       200,774 7.75

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 116,612 6.61        164,643 8.14       165,426 6.38
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 26,449 1.50        37,113 1.84       35,348 1.36

ก าไรสุทธิส าหรับปี 143,061 8.11        201,756 9.98       200,774 7.75        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.30                      0.43                      0.43                      

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : พนัหุ้น) 383,327 383,327 383,327

งบก าไร (ขาดทุน) งบตรวจสอบ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนรวม 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
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หน่วย : พนับาท 

2560 % 2561 % 2562 %

รายได้จากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 176,744               60.78      264,788               87.88      286,698               90.37        

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 114,027               39.22      36,513                 12.12      30,550                 9.63          

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 290,771               100.00    301,301               100.00    317,248               100.00      

ต้นทุนจากการด าเนินงาน

ตน้ทนุการจากการให้เช่าและบริการ 80,663                 27.74      98,429                 32.67      102,985               32.46        

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 72,531                 24.94      23,027                 7.64         21,970                 6.93          

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 153,194               52.69      121,456               40.31      124,955               39.39        

ก าไรขั้นต้น 137,577               47.31      179,845               59.69      192,293               60.61        

รายไดเ้งินปันผล 59,291                 20.39      41,176                 13.67      64,740                 20.41        

รายไดอ่ื้น 18,536 6.37         19,515 6.48         22,453 7.08          

คา่ใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (11,432 )   (3.93 )   (4,720 )   (1.57 )   (2,782 )   (0.88 )

ขาดทนุจากการลดทนในบริษทัยอ่ย -                        -            (70,058 )   (23.25 ) -                        -            

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   (65,852 )   (22.65 )   (72,291 )   (23.99 )   (83,198 )   (26.22 )

ตน้ทนุทางการเงิน   (31,421 )   (10.81 )   (26,432 )   (8.77 )   (23,226 )   (7.32 )

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 106,699 36.70 67,035 22.25 170,280 53.67

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้   (9,844 )   (3.39 )   (19,508 )   (6.47 )   (21,880 )   (6.90 )

ก าไรสุทธิส าหรับปี 96,855 33.31 47,527 15.77 148,400 46.78

ก าไรต่อหุ้นส่วนขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.25                      0.12                      0.39                      

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : พนัหุ้น) 383,327 383,327 383,327

งบตรวจสอบงบก าไร (ขาดทุน)

 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
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หน่วย : พนับาท 

2560 2561 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 183,444 252,785 246,669
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษเีงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

รายไดเ้งินปันผล  (1 ) -                      -                      
ขาดทนุจากราคาทนุของสินคา้สูงกวา่มลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบัรายการ)  (1,820 ) 78 1,581
โอนกลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -                       (1,294 )  (2,882 )
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                      -                      3,061
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 25,709                8,353                  2,496
ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจ าหน่าย 7 7 7
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย   (478 ) -                      -                      
ก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ   (7,030 ) -                      -                      
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ)  (1,830 )  (1,074 ) 3,460
คา่เส่ือมราคา 131,187 132,042 141,114
(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์   (530 ) 4,530   (1,510 )
(ก าไร)ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 485 -                        (11 )
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,864                  2,526                  3,882                  
ดอกเบ้ียรับ   (1,067 )   (791 )   (283 )
ดอกเบ้ียจ่าย 43,090                36,915                32,882                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 373,030 434,077 430,466
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,169  (43,149 )  (38,548 )
สินคา้คงเหลือ  (265,864 )  (56,977 ) 324,719
ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 32,109 12,923 24,852
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                      -                      972                     
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน  (25 )  (6,920 ) 1,895
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 3,267 312 1,593

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (40,480 )  (114,491 )  (107,829 )
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 6,456  (4,949 ) 2,716
เงินมดัจ ารับจากคา่เช่าโกดงัและท่ีดิน 3,204  (30,407 )  (487 )
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  (9,812 )  (5,518 )  (911 )
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,427 (2,385) 709

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 106,481 182,516 640,147
เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,039 782 281
เงินสดรับภาษีเงินได้ -                      6,407 4,508
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้   (34,175 )   (40,007 )   (51,916 )

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 73,345 149,698 593,020

งบตรวจสอบ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสดรวม 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
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หน่วย : พนับาท 

2560 2561 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล 1 -                      -                      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,547                  -                      -                      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ 7,030                  -                      -                      
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ  (9,135 )  (993 )  (289 )
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (36,396 )  (79,886 )  (102,942 )
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,956                  5,083                  3,625                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  (33,997 )  (75,796 )  (99,606 )
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 182,861 187,617  (237,414 )
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีทรัพยสิ์น  (14,010 )  (1,765 )  (11,823 )
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                      50,000                82,292                
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (132,212 )  (231,712 )  (199,398 )
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว  (4,014 )  (17,351 )  (791 )
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย   (42,328 )   (37,608 )   (33,114 )
เงินปันผลจ่าย  (23,000 )  (49,832 )  (61,332 )
เงินสดจ่ายปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย  (26,274 )  (18,623 )  (29,452 )
เงินสดรับคา่หุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,921                  34,151                -                      
เงินสดจ่ายคา่หุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       (5,747 ) -                      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน  (54,056 )  (90,870 )  (491,032 )
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (14,708 )  (16,968 ) 2,382
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 146,583 131,875 114,907
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 131,875 114,907 117,289

งบตรวจสอบรายการ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
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หน่วย : พนับาท 

2560 2561 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 106,699 67,035 170,280
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษเีงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

รายไดเ้งินปันผล  (59,291 )  (41,176 )  (64,740 )
โอนกลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -                    (1,294 )  (2,882 )
ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจ าหน่าย 3 3 3
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย   (479 ) -                   -                   
ก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ   (7,030 ) -                   -                   
ขาดทนุจาการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                   70,058 -                   
คา่เส่ือมราคา 28,440 29,996 34,811
(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์   (751 ) 68   (415 )
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,108               510                  1,936               
ผลก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                   
ดอกเบ้ียรับ   (160 )   (672 )   (2,269 )
ดอกเบ้ียจ่าย 31,418             26,429             23,226             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 99,957 150,957 159,950
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 277  (9,079 )  (24,717 )
สินคา้คงเหลือ 1,415  (238 )  (931 )
ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 32,109 12,923 24,852
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน  (268 ) 247  (705 )
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน   (3,711 )   (5,508 )   (3,589 )

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,736  (549 ) 7,384
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน  (2,391 ) 123 1,893
เงินมดัจ ารับจากคา่เช่าโกดงัและท่ีดิน  (478 ) 3,624 2,184
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  (5,594 )  (4,284 )  (891 )
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 960  (960 ) 464

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 133,012 147,256 165,894
เงินสดรับดอกเบ้ีย 159                  414                  2,449               
เงินสดรับภาษีเงินได้ -                   1,386               -                   
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้   (7,223 )   (14,829 )   (19,405 )

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 125,948 134,227 148,938

งบตรวจสอบรายการ

บริษัท  ไทยชูการ์  เทอร์มเินิล้  จ ากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
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หน่วย : พนับาท 

2560 2561 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล 59,291 41,176 64,740
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,547               -                   -                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ 7,030               -                   -                   
เงินสดรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   50,000             77,000             
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    (72,000 )  (82,000 )
เงินสดจ่ายลงทนุเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                    (173,764 ) -                   
เงินสดรับจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                   222,384          -                   
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ   (8,674 )   (1,060 )   (336 )
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (5,938 )  (48,356 )  (56,252 )
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 752                  12,218             637                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 55,008 30,598 3,789
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  (45,000 ) 161,000 74,000
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีทรัพยสิ์น  (2,276 )  (123 )  (1,757 )
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92,000 66,000 10,000
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (30,000 )  (115,000 )  (48,000 )
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                   50,000             82,292             
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (132,212 )  (231,712 )  (199,398 )
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว  (3,405 )  (16,854 )  (608 )
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย   (31,427 )   (26,364 )   (23,123 )
เงินปันผลจ่าย  (23,000 )  (49,833 )  (61,332 )

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน  (175,320 )  (162,886 )  (167,926 )
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 5,636 1,939  (15,199 )
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 11,472 17,108 19,047
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 17,108 19,047 3,848

รายการ งบตรวจสอบ

 

บริษัท  ไทยชูการ์  เทอร์มเินิล้  จ ากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
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2560 2561 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 1.10                 1.12                 1.24                 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว  เท่า 0.30                 0.31                 0.50                 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.07 0.13 0.58
อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 8.09                 8.43                 9.23                 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 45.12               43.30               39.55               
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 1.91                 1.80                 2.94                 
ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย วนั 191.10             202.78             124.15             
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี เท่า 3.60                 5.37                 12.10               
ระยะเวลาการช าระหน้ี วนั 101.39             67.98               30.17               
วงจรเงินสด วนั 134.83 178.10 133.53

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ % 26.20               24.28               19.50               
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 11.51               22.88               17.80               
อตัราก าไรอ่ืน % 1.36                 1.45                 0.97                 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 36.13 32.36 128.60
อตัราก าไรสุทธิ % 8.00                 9.84                 7.67                 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 4.69                 6.06                 5.52                 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 2.87                 3.85                 3.80                 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 7.19                 8.52                 8.37                 
อตัราหมนุของสินทรัพย ์ เท่า 0.36                 0.39                 0.50                 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.63                 0.52                 0.38                 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี เท่า 0.43                 0.60                 0.83                 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า 2.54                 5.04                 19.48               
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 16.08               24.70               30.55               
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.06                 0.12                 0.16                 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ บาท 0.30                 0.43                 0.43                 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 8.03                 9.34                 9.63                 

งบตรวจสอบ
อัตราส่วนทางการเงนิรวม หน่วย

13.1.3  อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
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2560 2561 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 0.55                 0.41                 0.34                 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว  เท่า 0.11                 0.11                 0.11                 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.52 0.46 0.39
อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 32.38               22.30               10.42               
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 11.28               16.37               35.03               
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี เท่า 5.42                 3.67                 3.27                 
ระยะเวลาการช าระหน้ี วนั 67.35               99.46               111.63             
วงจรเงินสด วนั (53.68) (81.85) (73.68)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ % 47.31               59.69               60.61               
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 20.74               34.87               59.74               
อตัราก าไรอ่ืน % 26.77               20.14               27.48               
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 208.90             127.75             78.59               
อตัราก าไรสุทธิ % 26.28               13.13               36.69               
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 4.50 2.19 6.71

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 2.90                 1.45                 4.58                 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 3.91                 2.47                 5.91                 
อตัราหมนุของสินทรัพย ์ เท่า 0.11                 0.11                 0.12                 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.53                 0.49                 0.44                 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี เท่า 0.79                 0.45                 0.71                 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า 4.24                 5.65                 7.28                 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 23.75               104.85             41.33               
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.06                 0.12                 0.20                 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาท 0.25                 0.12                 0.39                 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 5.65                 5.66                 5.89                 

อัตราส่วนทางการเงนิเฉพาะกิจการ
งบตรวจสอบ

หน่วย
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ   
 
14.1  ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
14.1.1  ภาพรวมการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 
บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2562 จ านวน 2,616.22 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 จ านวน 2,050.98 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนจ านวน 565.24 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.56  
  

  ในปี 2562 บริษัทจึงมีโครงสร้างรายได้เปล่ียนแปลงจากปีท่ีผ่านมาโดยมีรายได้รวม 2,616.22 ล้านบาท              
แบ่งออกเป็น รายได้จากการขายแป้งสาลีจ านวน 1,476.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.43 รายได้ค่าธรรมเนียม                
ขนถ่ายและบริการจ านวน 182.79 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 6.99 รายไดค้่าเก็บรักษาสินคา้จ านวน 114.79 ลา้นบาท หรือ              
คิดเป็นร้อยละ 4.39 รายไดจ้ากการขายน ้ ามนัปาลม์จ านวน 492.95 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.84 รายไดจ้ากการขาย
กระสอบพลาสติกจ านวน 34.02 ลา้นบบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 1.30 รายไดค้่าเช่าคลงัสินคา้และค่าเช่าโรงงานจ านวน 7.04 
ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.27 รายไดบ้ริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์จ านวน 208.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.98 
รายไดข้ายอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 30.55 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.17 รายไดค้่าเช่าห้องพกัอาศยัจ านวน 1.49 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 และรายไดอ่ื้นรวมจ านวน 25.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96 ของรายไดร้วม ท าให้รายไดร้วม
ในปี 2562  เปรียบเทียบกบัปี 2561  เพ่ิมข้ึนจ านวน 565.24  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.56  บริษทัมีก าไรสุทธิรวมในปี 
2562 จ านวน 165.43 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิรวมจ านวน 164.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 0.78 
ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.48  ปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ก าไรสุทธิโดยรวมเพ่ิมข้ึน  คือ บริษทัมีก าไรจากธุรกิจขนถ่ายและ
บริการรับฝากเก็บสินคา้เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา  

  
ส าหรับผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 148.40  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 

2561 บริษทัมีก าไรสุทธิ 47.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 100.87 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 212.24  เน่ืองจากในปี 2561 
บริษทัฯ ไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการลดเงินลงทุนบริษทัยอ่ยจ านวน 70.06 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีรายไดเ้งินปันผลจากบริษทั
ยอ่ยจ านวน 41.18 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยจ านวน 64.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
23.56 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.23  ดงันั้นเม่ือตดัรายการดงักล่าว บริษทัฯมีก าไรสุทธิหลงัหกัผลขาดทุนจากการลดเงิน
ลงทุนและเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ในปี 2561 จ านวน 76.41 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 จ านวน 83.66 ลา้นบาท 
เท่ากบับริษทัฯมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน 7.25 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.49  

สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัฯ มีรายได้จากการขนถ่ายและบริการเพ่ิมข้ึน และบริษทัฯ มีการช าระคืนเงินกูใ้ห้กับ
สถาบนัการเงิน ท าใหต้น้ทุนทางการเงินบริษทัลดลง   
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หน่วย : พนับาท 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ธุรกจิบริการ

ธุรกิจขนถ่ายและบริการ 111,686                 6.25        155,087                 7.56        182,791                 6.99        

ธุรกิจรับฝากเกบ็สินคา้ 19,795                    1.11        71,361                    3.48        114,795                 4.39        

ธุรกิจเช่าคลงัสินคา้/โรงงาน/ท่ีดิน 87,980                    4.92        56,850                    2.77        7,040                      0.27        

ธุรกิจทา่เทียบเรือคอนเทนเนอร์ 83,184                    4.65        175,240                 8.54        208,764                 7.98        

ธุรกิจเช่าให้เช่าห้องพกัอาศยั 1,017                      0.06        1,217                      0.06        1,492                      0.06        

ธุรกิจรับผลิตและบรรจุน ้ามนัปาลม์ -                          -          -                          -          38,274                    1.46        

รวมธุรกจิบริการ 303,662                 16.99      459,755                 22.42      553,156                 21.14      

ธุรกจิขายสินค้า

ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี 1,303,296              72.92      1,399,787              68.25      1,476,449              56.43      

ธุรกิจโรงงานน ้ามนัปาลม์ -                          -          99,842                    4.87        492,953                 18.84      

ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก 42,272                    2.37        25,845                    1.26        34,016                    1.30        

ธุรกิจโรงงานบรรจุภณัฑ์ -                          -          -                          -          4,061                      0.16        

รวมธุรกจิขายสินค้า 1,345,568              75.29      1,525,474              74.38      2,007,479              76.73      

ธุรกจิขายอสังหาริมทรัพย์ 114,027                 6.38        36,513                    1.78        30,550                    1.17        

รายได้อ่ืน

ก าไรจากการแลกเปล่ียนเงินตรา 485                         0.03        4,351                      0.21        11                            0.00        

รายไดอ่ื้นๆ 23,532                    1.32        24,885                    1.21        25,023                    0.96        

รวมรายได้อ่ืน 24,017                    1.34        29,236                    1.43        25,034                    0.96        

รายได้รวม 1,787,274              100.00   2,050,978              100.00   2,616,219              100.00   

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกจิ
2560 2561 2562

 
 

14.1.2  การวเิคราะห์ผลการด าเนนิงาน 
                  

รายได้จากงบก าไรขาดทุนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ   รายไดห้กัรายการระหวา่งกนัแลว้ 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจบริการ ธุรกิจขายสินคา้ และธุรกิจ-

อสงัหาริมทรัพย ์ 
1.  ธุรกิจบริการ ไดแ้ก่  ธุรกิจขนถ่ายสินคา้และบริการ ธุรกิจรับฝากเก็บสินคา้ ธุรกิจใหเ้ช่าคลงัสินคา้/โรงงาน 

ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ ธุรกิจรับจา้งผลิตและบรรจุน ้ ามนั และธุรกิจใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั   
2. ธุรกิจขายสินคา้ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี ธุรกิจโรงงานผลิตน ้ ามนัปาลม์ ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก 

และธุรกิจบรรจุภณัฑ ์
3.  ธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย ์
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ธุรกจิขนถ่ายและบริการ      
ตารางแสดงปริมาณสินค้าหลกัส่งออก  

                                                                                                                          หน่วย : เมตริกตนั 
ปริมาณสินค้าออก 2560 2561 2562 
น ้าตาลทรายดิบ (BULK) 185,287.48 275,195.77 358,770.90 
น ้าตาลทรายขาว 215,992.00 431,955.10 474,547.55 
รวมสินค้าออก 401,279.48 707,150.87 833,318.45 

 

จากตารางจะเห็นไดว้า่ปริมาณน ้ าตาลส่งออกในปี 2560  มีจ านวน 4.01  แสนตนั ในปี 2561  มีจ านวน 7.07 แสนตนั 
และในปี 2562 มีจ านวน 8.33 แสนตนั เม่ือเปรียบเทียบกนั 3 ปี พบวา่ในปี 2562 มีปริมาณน ้ าตาลส่งออกเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 
จ านวน 4.32 แสนตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 107.67 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 126.17 ตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.84 

ดังนั้ นในปี 2562  จึงท าให้บริษัทมีรายได้ขนถ่ายและบริการจ านวน 182.79 ลา้นบาท ในปี 2561 จ านวน       
155.09 ลา้นบาท และในปี 2560 จ านวน 111.69 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกนั 3 ปี พบว่าในปี 2562 มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจาก          
ปี 2560 จ านวน 71.10 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.67 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 27.70 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 17.86 

 
ธุรกจิรับฝากเกบ็สินค้า 

    หน่วย : เมตริกตนั 

ปริมาณสินค้าเข้า 2560 2561 2562 
น ้าตาลทรายดิบ (BULK) 227,621.40 234,169.67 385,429.01 
น ้าตาลทรายขาว 217,264.25 445,912.65 463,153.25 
รวมสินค้าเข้า 444,885.65 680,082.32 848,582.26 

 

จากตารางจะเห็นไดว้่าปริมาณน ้ าตาลเขา้มาใชบ้ริการในปี 2560 มีจ านวน  4.45 แสนตนั ในปี 2561 มีจ านวน 
6.80 แสนตนั และในปี 2562 มีจ านวน 8.48 แสนตนั เม่ือเปรียบเทียบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2562 มีปริมาณน ้ าตาลเขา้มา           
ใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 4.04 แสนตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90.74 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 1.68 แสนตนั              
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.78  

ดงันั้นในปี 2562  บริษทัมีรายไดรั้บฝากสินคา้จ านวน 114.79 ลา้นบาท  ในปี 2561 มีจ านวน 71.36 ลา้นบาท            
และในปี 2560  มีจ านวน 19.79  ลา้นบาท  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาพบวา่ในปี 2562 บริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปี 2560            
จ านวน 95 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 479.92 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 43.43 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.87 
 

ธุรกจิให้เช่าคลงัสินค้า/โรงงาน 
   บริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่าคลงัสินคา้โรงงานและท่ีดินในปี 2560 จ านวน 87.98 ลา้นบาท ในปี 2561 จ านวน 56.85 

ลา้นบาท และในปี 2562 จ านวน 7.04 ลา้นบาท จะเห็นไดว้า่รายไดล้ดลงตั้งแต่ในปี 2561  เน่ืองจากบริษทั ที เอส อุตสาหกรรม
น ้ ามนั จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดย้กเลิกสญัญาใหเ้ช่าโรงงานกบับริษทัอ่ืนในช่วงเดือนสิงหาคม 2561  
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   ธุรกจิท่าเทยีบเรือคอนเทนเนอร์ 
     บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ในปี 2560 จ านวน 83.18 ลา้นบาท ในปี 2561 

จ านวน 175.24 ลา้นบาท และในปี 2562 จ านวน 208.76 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 และปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์เพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากมีลูกคา้มาใชบ้ริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์มากข้ึน 

 
ธุรกจิให้เช่าห้องพกัอาศัย 
บริษทัมีอาคารพกัอาศยัขนาด 45 หอ้ง  ตั้งอยูใ่นซอยสยามไซโล ถนนปู่เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงใต ้ อ าเภอพระ

ประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ ในปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั จ านวน 1.49 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
ผา่นมา  

 

ธุรกจิโรงงานแป้งสาล ี
บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายแป้งสาลีให้กบัผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลิตขนมปัง  บะหม่ีสด  บะหม่ีส าเร็จรูป                   

และผูป้ระกอบการรายย่อย  ได้แก่  เบเกอร่ี  ขนมคุกก้ี  ขนมขบเค้ียว และขนมอบนานาชนิด  นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์-              
พลอยไดส่้วนหน่ึง  คือ  ร าขา้วสาลี    ซ่ึงจะจ าหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์   

ในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายแป้งสาลีจ านวน 1,303.30 ลา้นบาท  ในปี 2561 จ านวน 1,399.79 ลา้นบาท 
ในปี 2562 จ านวน 1,476.45 ลา้นบาท จึงท าให้บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2560 จ านวน 105.65 ลา้นบาท และในปี 2561 จ านวน 
106.59 ลา้นบาท และในปี 2562 จ านวน 101.28 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึน 
 

    ธุรกจิโรงกระสอบ 
     บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายกระสอบพลาสติกสานให้กับผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานน ้ าตาล        
โรงงานแป้งสาลี  และผูป้ระกอบการรายยอ่ย ไดแ้ก่ ขา้วสาร น ้ าแขง็ ดิน ทราย เป็นตน้  
    บริษทัมีรายไดจ้ากการขายกระสอบพลาสติก ในปี 2560 จ านวน 42.27 ลา้นบาท ในปี 2561 จ านวน 25.84 ลา้นบาท 
และในปี 2562 จ านวน 34.01 ลา้นบาท  
      

ก าไรขั้นต้น    
   บริษัทมีก าไรขั้ นต้นรวมในปี 2560 จ านวน 461.98 ล้านบาท  ในปี 2561 จ านวน 500.92 ล้านบาท และ                     

ในปี 2562 จ านวน 505.20 ลา้นบาท บริษทัมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2560  จ านวน 43.22 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึน         
ร้อยละ 9.36  และเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 4.29 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.01 
 

ก าไรสุทธิ 
บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2560 จ านวน 116.61 ลา้นบาท ในปี 2561 จ านวน 164.64 ลา้นบาท และในปี 2562     

จ านวน 165.43 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560 ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน 48.81 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.86 และ        
เพ่ิมข้ึนจากปี 2561  จ านวน 0.78 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.48  
 

สภาพคล่องและแหล่งทีม่าของเงนิทุน  
ในระหวา่งปี 2560 ถึง 2562 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.10 เท่า 1.12 เท่า และ 1.24 เท่าตามล าดบั   

ซ่ึงในปี 2562  บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 และปี 2561 เกิดจากบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)   แบบ 56 - 1 
 

ส่วนท่ี  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน      157                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

 

1,039.97 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 117.29 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้จ านวน 299.28 
ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจ านวน 545.88 ลา้นบาท  ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์62.37 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
จ านวน 15.15  ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 838.49 ลา้นบาท  ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 
581.86 ลา้นบาท  เจา้หน้ีการคา้จ านวน 114.07 ลา้นบาท  และเงินกูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 102.40 ลา้นบาท 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1.47 ลา้นบาท     

ในระหว่างปี 2560  ถึง 2562  บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย 45.12 วนั 43.30 วนั และ 39.55 ตามล าดับ              
บริษัทมีระยะเวลาในการช าระหน้ีเฉล่ีย 101.39 วนั 67.98 วนั และ 30.17 วนั ตามล าดับ และวงจรเงินสดในปี 2560                
เท่ากบั 134.83 วนั ในปี 2561 เท่ากบั 178.10 และในปี 2562 เท่ากบั 133.53 วนั  อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไดค้วบคุมการให้
เครดิตกบัลูกคา้และเร่งรัดการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีใหเ้ร็วข้ึน        

 
กระแสเงนิสด 
 

ตารางสรุปกระแสเงนิสด 
    หน่วย : พนับาท 

   2560 2561 2562 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมด าเนินงาน                      73,345        149,699       593,020     
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน                      (33,997)         (75,796)         (99,606)       
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน                   (54,056)          (90,871)         (491,032)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ           (14,708)         (16,968)            2,382       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด               131,875           114,907           117,289        

 

ในปี 2562  บริษัทฯ มีเงินสดได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน 593.02 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                         
99.61 ลา้นบาท  และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 491.03 ลา้นบาท บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  
เพ่ิมข้ึนสุทธิ 2.38 ลา้นบาท  ท าใหบ้ริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 2562 จ านวน 117.29 ลา้นบาท  
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนหลกัๆ มาจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและพฒันาปรับปรุง ไดแ้ก่ ท่ีดิน ปรับปรุงคลงัสินคา้ 
ส านกังาน ถนน เคร่ืองจกัรอุปกรณ์อ่ืนๆ  เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน เกิดจากบริษทัน าเงินกูซ้ื้อวตัถุดิบในบริษทัยอ่ย
และดอกเบ้ียจ่ายใหก้บัสถาบนัการเงิน  

 
แหล่งเงนิทุน 
 

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 122 ลา้นบาท ยงัไม่เบิกใช ้บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินรวมจ านวน 1,113 ลา้นบาท เบิกใชไ้ปจ านวน 240 ลา้นบาท คงเหลือจ านวน 
873 ลา้นบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ระยะสั้ น (ร่วมกัน) จ านวน 500 ล้านบาท ใช้ไปจ านวน 90.4 ลา้นบาท 
คงเหลือจ านวน 409.60 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยมีวงเงินกูร้ะยะสั้น ทรัสตรี์ซีท รับซ้ือลูกหน้ี และ Shipping Guarantee จ านวน 
120 ลา้นบาท ยงัไม่เบิกใช ้และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 2,790 ลา้นบาท ใชไ้ปจ านวน 200.35 ลา้นบาท คงเหลือ
จ านวน 2,589.65 ลา้นบาท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ จ านวน 2,015 ลา้นบาท ใชไ้ปจ านวน 81.56 ลา้น
บาท คงเหลือจ านวน 1,933.44 ลา้นบาท  และวงเงินร่วมกนัในเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสรีซีท เงินกูร้ะยะสั้นและสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 10,000,000 USD ยงัไม่เบิกใช ้วตัถุประสงค์เพ่ือน าไปซ้ือ
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วตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีวงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 807.30 ลา้นบาท ช าระคืน
เงินกูไ้ปแลว้จ านวน 617.30 ลา้นบาท กูเ้พ่ิมระหวา่งงวดจ านวน 82.29 ลา้นบาท คงเหลือเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนั 272.29 
ลา้นบาท 

  
14.1.3  ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 
 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 จ านวน 5,108.68 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 
351.54 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 6.44  เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพยร์วมจ านวน 5,460.23 ล้านบาท  ณ ส้ินปี 2561            
โดยแบ่งสินทรัพยด์งัน้ี 
 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

ณ 31 ธันวาคม 2562  บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจ านวน 4,031.63 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ             
78.92  ของสินทรัพย์รวมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับส้ินปี 2561 จ านวน 40.94 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.01 และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบริษัทมีจ านวน 7.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.16 ของสินทรัพย์รวม  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัส้ินปี 2561 เพ่ิมข้ึนจ านวน 76 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.97   

 
สินค้าคงเหลือ 
 

ณ 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีสินคา้คงเหลือ จ านวน 545.88 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.69 ของสินทรัพย์
รวม  ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุดิบจ านวน 320.32  ลา้นบาท งานระหวา่งท าจ านวน  36.29  ลา้นบาท สินคา้ส าเร็จรูปจ านวน 32.70 
ลา้นบาท  วสัดุส้ินเปลืองจ านวน 4.95 ลา้นบาท  อะไหล่และวสัดุโรงงานจ านวน 5.43 ลา้นบาท และสินคา้ระหว่างทาง  
จ านวน 148.43  ลา้นบาท  บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการมูลค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 2.24 ลา้นบาท 

 
ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น     
  หน่วย : พนับาท 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ 135,806 177,617 205,713 
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี    
     ไม่เกิน 3 เดือน 70,335 76,122 78,555 
     มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน        734        308        807 
     มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน - 41 2,468 
     มากกวา่ 9 เดือน ข้ึนไป 15,888 14,784 17,670 
รวม 222,919 268,872 305,213 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (15,827) (14,753) (18,212) 
สุทธิ 207,092 254,119 287,001 
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ณ  31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้บริษทัจ านวน 287 ลา้นบาท และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 12.28 ลา้นบาท 
รวม 299.28 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.86 ของสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจ านวน 37.33 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
14.25  เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2561 

 

หนีสิ้น 
 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 1,418.09 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 
460.36 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.51 เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม 1,878.45 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561 โดยแบ่งหน้ีสิน ดงัน้ี 
 

เงนิกู้ระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

ณ  31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีเงินกู้ระยะสั้ นจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงรวมจ านวน 581.86  ล้านบาท                 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.39 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจ านวน 237.41 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.98 เม่ือเปรียบเทียบกบั               
ส้ินปี 2561 โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน จ านวน 314 ล้านบาท และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้กู้ยืมเงิน                          
จากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทจ านวน 297.86 ลา้นบาท  เพ่ือน าเขา้วตัถุดิบข้าวสาลีจากต่างประเทศ                  
ใชใ้นธุรกิจผลิตแป้งสาลี  
 

เงนิกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 

ณ 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมจ านวน 272.29 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 5.33 ของหน้ีสินรวมโดยแบ่งออกเป็นส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 102.40  ลา้นบาท 
และเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 169.89 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2561 จ านวน 389.40 ลา้นบาท  ลดลงจ านวน 117.11  ลา้น
บาท หรือลดลงร้อยละ 30.07  เน่ืองจากในปี 2562  บริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้ระหวา่งปีจ านวน 199.40 ลา้นบาท และไดกู้เ้พ่ิม
จ านวน 82.29 ลา้นบาท   

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 3,690.60 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จ านวน 108.82 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.04 เม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น 3,581.78 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561           
โดยมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี  

-  เพ่ิมข้ึนจากก าไรสุทธิส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 200.77 ลา้นบาท 
-  ลดลงจากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปี จ านวน 1.17 ลา้นบาท 
-  ลดลงจากเงินปันผลจ่าย จ านวน 61.33 ลา้นบาท 
-  ลดลงจากเงินปันผลจ่ายส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย จ านวน 29.45  ลา้นบาท 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
ธุรกจิคลงัสินค้า 
(1)  ดา้นการคมนาคม 
บริษทัฯ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเจา้พระยาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงเป็นทางออกสู่อ่าวไทย  ปัจจุบนัมีการสร้างถนน

และสะพานเช่ือมต่อท าให้การคมนาคมจากภาคหน่ึงไปสู่อีกภาคหน่ึงของประเทศมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน  เช่น    
ถนนกาญจนาภิเษก  ถนนพระรามท่ีสอง  สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม  ถนนบูรพาวิถีและอ่ืนๆ เช่ือมต่อเส้นทางจาก
จงัหวดัภาคเหนือ ไดแ้ก่  นครสวรรค ์ พิษณุโลก  สุโขทยั    เชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง  เชียงราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ไดแ้ก่  นครราชสีมา อุบลราชธานี  อุดรธานี  ภาคกลางอนัไดแ้ก่  อยธุยา  อ่างทอง  สุพรรณบุรี  ผ่านลงไปสู่ภาคใตโ้ดยใช้
ถนนพระรามสองเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก หรือไปสู่ภาคตะวนัออกโดยผ่านออกไปทางถนนบูรพาวิถีหรือเข้าสู่             
จงัหวดัสมุทรปราการโดยใช้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  จากท่ีกล่าวขา้งตน้ท าให้การขนส่งสินคา้ไปมาจากภาคหน่ึง          
สู่อีกภาคหน่ึงมีความสะดวกรวดเร็วและประหยดัพลังงานมากข้ึนกว่าเดิม   ดังนั้ นการส่งสินคา้จากภาคต่างๆ เข้ามา                    
ใช้บริการเก็บพักสินค้าเพ่ือรอการขนถ่ายข้ึนเรือเดินสมุทรมีความสะดวกมากข้ึน ประกอบกับท่ีตั้ งของบริษัทฯ                     
เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างการคมนาคมขนส่งทางบกและขนถ่ายข้ึนเรือเดินสมุทรเพ่ือขนส่งต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง             
โดยทางทะเลจึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีท าใหบ้ริษทัฯ สามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน    

 
(2)  นโยบายของทางราชการ 
เน่ืองจากในอนาคตทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีโครงการท่ีจะปิดท่าเทียบเรือคลองเตยซ่ึงเป็นแหล่งชุมชน

พกัอาศยัใหญ่แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้เรือบรรทุกสินคา้ไปเทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสินคา้บริเวณท่าเทียบเรือน ้ าลึก   
ท่ีศรีราชา หรือแหลมฉบงัแทน ในขณะท่ีธุรกิจขนส่งสินคา้ก าลงัขยายออกไปแต่ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยยงัไม่ได ้                
มีการประกาศก าหนดนโยบายและระยะเวลาท่ีชัดเจน อันจะส่งผลกระทบกับผูค้นท่ีพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง                           
ไม่ว่าจะด้วยเสียง  ฝุ่ นละออง  การจราจรท่ีคับคัง่และควนัเสียจากรถบรรทุกและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่  ตลอดจน                      
ธุรกิจต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจในบริเวณท่าเทียบเรือคลองเตยตอ้งมีการเตรียมพร้อมเพ่ือรับสถานการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง         
ไปในอนาคต  ในส่วนของบริษทัฯ ยอ่มไดรั้บผลกระทบบางส่วนจากการท่ีเรือเดินสมุทรเขา้มาเทียบท่าใชบ้ริการต่อเน่ือง
จากการใชท่้าเทียบเรือคลองเตยซ่ึงมีทั้งผลดีและผลเสีย     

 
ในด้านผลเสีย  คือ  จ านวนเรือท่ีใช้บริการอาจลดลงเน่ืองจากเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ท่ีเข้ามารับสินค้า                         

ในกรุงเทพฯ (คลองเตย) จะไม่เขา้มาในแม่น ้ าจากการล าเลียงสินคา้ 
 
ในดา้นดี  คือ  สินคา้ท่ีบรรทุกมาจากภาคต่างๆ โดยเสน้ทางรถยนตจ์ะน าเขา้มาใชบ้ริการท่ีคลงัสินคา้ของบริษทัฯ 

ซ่ึงตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเจา้พระยาและอยูใ่นเขตจงัหวดัปริมณฑลไม่ตอ้งส่งเขา้ไปในเขตกรุงเทพมหานครหรือขนส่งเป็นระยะ-
ทางไกลถึงท่าเทียบเรือน ้ าลึก   เน่ืองจากเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาดกลางยงัสามารถเขา้มาเทียบท่ายงัท่าเทียบเรือของบริษทัฯ 
เพ่ือขนถ่ายสินคา้ไดเ้ป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ทางบกให้แก่เจา้ของสินคา้ท าให้การให้บริการท่าเทียบเรือ 
การรับฝากสินคา้และการใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้จากลูกคา้รายใหม่เกิดข้ึน 
 

ธุรกจิแป้งสาล ี
(1)  การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
การเปล่ียนเง่ือนไขทางการค้าของประเทศผู ้ส่งออกรายใหญ่   เช่น  การท าข้อตกลง FTA กับประเทศ

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและแคนาดา ท าให้บริษัทสามารถน าเข้าวตัถุดิบโดยไม่ต้องช าระค่าภาษีอากรขาข้า หรือการ                  
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เพ่ิมภาษีอากรขาออกของประเทศจีนจาก 5% เป็น 25% เพ่ือจ ากดัการส่งออกแป้งส าเร็จรูปท าให้ผูน้ าเขา้แป้งสาลีในไทย           
ไม่สามารถน าเขา้แป้งสาลีราคาถูกเขา้มาไดต้่อไปอีก แต่หากมาตรการดงักล่าวยกเลิกไปโรงงานแป้งสาลีในไทยอาจจะตอ้ง
กลบัมาแข่งขนักบัแป้งจีนอีก 

(2)  พฤติกรรมการบริโภค 
ปัจจุบันผูบ้ริโภคหันมาบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าต่อสุขภาพมากข้ึน เช่น ขนมปังโฮลวีต  ซ่ึงจะมีกากใยและ      

วิตามิน แร่ธาตุมากกว่า  ขนมปังธรรมดา  หรือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปโฮลวีต  เป็นตน้  ท าให้บริษัทมีโอกาสในการก าไร                   
จากการบริโภคแป้งโฮลวตี  เพ่ิมมากข้ึน 

(3)  การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นธุรกิจ 
ปัจจุบันบริษัทมีระบบซอฟท์แวร์  ERP ท่ีความทันสมัย เพ่ือตอ้งการชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง   เน่ืองจาก

ซอฟทแ์วร์ดงักล่าวสามารถบริหารจดัการขอ้มูลในองคก์รใหเ้ป็นแบบรวมศูนย ์   โดยการเช่ือมโยงขอ้มูลของ แต่ละหน่วยงานท่ี
เป็นภาคสนับสนุน (Back Office) เขา้ดว้ยกนั และประมวลเป็นสารสนเทศ            ท่ีช่วยให้การตดัสินใจของผูบ้ริหารนั้น
ถูกตอ้งและรวดเร็วตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 

ธุรกจิโรงงานกลัน่น า้มนัปาล์ม 
(1) พฤติกรรมการบริโภค 
สถานการณ์ปัจจุบนัของน ้ ามนัปาลม์ พฤติกรรมการใชน้ ้ ามนัปาลม์ของประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดเ้ปล่ียนไป ยอด

การบริโภคลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยผูบ้ริโภคหนัมาบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าต่อสุขภาพมากข้ึน ท าใหโ้รงงานผูผ้ลิตอาหาร
ปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หมี้คุณค่าทางโภชนาการท่ีสูงข้ึน  เช่น  เปล่ียนชนิดน ้ ามนัท่ีใชเ้ป็นน ้ ามนัร าขา้วแทน
น ้ ามนัปาลม์ ส่งผลใหปั้จจุบนัผลผลิตปาลม์ลน้ตลาด มีผลต่อราคาวตัถุดิบน ้ ามนัปาลม์ (Crude Palm Olein) ตกต ่าอยา่งมาก 

(2) นโยบายภาครัฐ 
   ราคาน ้ ามนัปาลม์มีความผนัผวนสูง เน่ืองจากเป็นสินคา้ควบคุมโดยมีความอ่อนไหวไปตามนโยบายของ

ภาครัฐบาล (Crude Palm Olein) การก าหนดมาตรการแกปั้ญหาท่ีราคาตกต ่า และการด าเนินธุรกิจตอ้งพิจารณานโยบายของ
ภาครัฐประกอบควบคู่กนั ไดแ้ก่  การก าหนด-เพดานการจ าหน่าย  การแจง้การขนยา้ย  การแจง้ปริมาณคงเหลือ  สถานท่ีจดัเก็บ  
นโยบายการใชพ้ลงังานทดแทน นโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลม์  เป็นตน้ 

(3) สภาพภูมิอากาศ  
   ปาลม์น ้ ามนัเป็นพืชท่ีเติบโตไดดี้ในอากาศท่ีมีลกัษณะร้อนช้ืน และมีฝนตกชุกอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นภูมิอากาศท่ี

มีลกัษณะคลา้ยกบัภาคใตข้องไทยรวมถึงประเทศอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเ้คียงอยา่งมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซ่ึงมีภูมิอากาศ
ส่งเสริมใหป้ลูกไดง่้าย จึงเป็นผูน้ าในการผลิตรายใหญ่ของน ้ ามนัปาลม์โลก ส่งออกน ้ ามนัปาลม์ดิบทัว่โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                          แบบ 56 - 1 

 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล                                            
  หนา้ท่ี   

 

 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

 บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันี้แลว้  ดว้ยความระมดัระวงั  บรษิทัขอรบัรอง
ว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน  ไม่เป็นเทจ็  ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผดิ  หรอืไม่ขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ในสาระส าคญั  
นอกจากนี้  บรษิทัขอรบัรองว่า    
 (1)  งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะทางการเงนิ  ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  
 (2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล  ในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว   รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักล่าว 
 (3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว         
และบรษิัทได้แจ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัศุกร์ ที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้  ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
 ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่บรษิัทได้รบัรองความถูกต้องแล้ว          
บรษิัทได้มอบหมายให้ นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์  เป็นผู้ลงลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าดว้ย  หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื่อของ  นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ์  ก ากบัไว ้ บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษิทัไดร้บัรองความถูกต้องของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวตน้ 
   
  

 
 

ชื่อ        ต าแหน่ง            ลายมอืชื่อ 
 
 

1.  นายชนะชยั            ชุตมิาวรพนัธ ์  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร     _____________________ 
 

2.  นายพลัลภ       เหมะทกัษณิ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่     _____________________ 
 

3.  นางสาวอมรรตัน์     หตัถกรรม  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี     _____________________ 
 
 

ชื่อ           ต าแหน่ง           ลายมอืชื่อ 
 
 
ผูร้บัมอบอ านาจ    นายชนะชยั      ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร      _____________________ 
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การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล                                            
  หนา้ท่ี   

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แลว้และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
กรรมการบรษิทั ขา้พเจา้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่าขอ้มลูดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิหรอืขาดขอ้มลู  
ทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั       
  

ในการนี้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารที่ขา้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้องทีเ่ป็นชุดเดยีวกนั       
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์  เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย  หากเอกสารใด             
ไม่มลีายมอืชื่อของ นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์  ก ากบัไว้  ขา้พเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีข่า้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้อง
ของขอ้มลูไว ้

 
 

 
 

ชื่อ        ต าแหน่ง            ลายมอืชื่อ 
 
 

1.  นายชนะชยั           ชุตมิาวรพนัธ ์   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร     _____________________ 
 

2.  นายพลัลภ      เหมะทกัษณิ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่     _____________________ 
 

 
 
 

ชื่อ           ต าแหน่ง           ลายมอืชื่อ 
 
 
ผูร้บัมอบอ านาจ    นายชนะชยั           ชุตมิาวรพนัธ ์       ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร     _____________________ 
 
 
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
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สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 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 ีเทรดดิง้ 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 ร่วมกจิอ่างทองคลงัสนิคา้ จ ากดั                      
 กรรมการ บรษิทั เอช. ซ.ี สตารค์ จ ากดั 
 นายกสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเจา้พระยา                                                
 กรรมการวชิาการ สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชปูถมัภ ์(ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
 กรรมการ คณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย  กระทรวงแรงงาน      
 ผู้ช านาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร  สภาวิศวกร  สาขา

วศิวกรรมอุตสาหการ                               
 ประธานกรรมการ มลูนิธคิุณหญงิพรรณชืน่  รืน่สริ ิ            
 ประธานกรรมการ  มลูนิธอิาจารยล์ยัอาจ  ภมราภา 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคมุและเล้านุการบริษทั   
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
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สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 5.154% และนางสุมติรา            
ชุตมิาวรพนัธ ์(ภรรยา) จ านวนหุน้ 0.795% 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 ีเทรดดิง้ 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 – 10 พฤษภาคม 2562 (ลาออกจากต าแหน่ง
มผีลวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

 

คณุวฒิุการศึกษา 

 รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวติัการอบรม 
 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่76/2008) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2551-2562 : 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 ีเทรดดิง้ จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั            
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั      
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56 - 1 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 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 
 2559-2562 : กรรมการตรวจสอบ 
 2559-ปัจจุบนั : กรรมการ/ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ 

  สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 2561-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 2562-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       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 ีเทรดดิง้ จ ากดั               
 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั            
 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั      
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นอาของ นายวนิย ์ชนิธรรมมติร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56 - 1 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 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 มหาวทิยาลยัเทนเนสซ ีสหรฐัอเมรกิา 
 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 
 2562-ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 
 2543-ปัจจุบนั : กรรมการบรหิาร  

  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั(มหาชน) 
 ปัจจุบนั : กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่  

  จ ากดั (มหาชน) 
 2560-ปัจจุบนั      : กรรมการ 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 ีเทรดดิง้ 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/ บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั               
 กรรมการ/ บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั    
 กรรมการ บรษิทั มัน่คงสยามธุรกจิ จ ากดั 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นบุตรของ นายประภาส ชตุมิาวรพนัธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56 - 1 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ไมม่หีุน้ 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 27 มถุินายน 2562 
 

คณุวฒิุการศึกษา 
 ศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (นโยบายและการวางแผนทางสงัคม) 
สถาบนัเทคโนโลยสีงัคม (เกรกิ) 

 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่163/2562) 

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 27 ม.ิย. 62-ปัจจุบนั    : กรรมการตรวจสอบ    

  บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 ทีป่รกึษาในคณะกรรมการปฏริปูระบบราชการกระทรวงการคลงั 
 กรรมการสงเคราะห์การท าสวนยาง (ก.ส.ย.)                       

(ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) 
 กรรมการบรษิทั โรงแรมเอราวณั จ ากดั (ผูแ้ทน

กระทรวงการคลงั) 
 กรรมการในบรษิทั ไทยเดนิเรอืทะเล จ ากดั  

(ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) 
 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
      บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ธนารกัษ์พฒันา

สนิทรพัย ์จ ากดั 
 กรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานและพจิารณาค่าตอบแทน

ของกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
 ทีป่รกึษาดา้นพฒันาระบบควบคุมทางศุลกากร (นกัวชิาการ

ศุลกากรทรงคุณวุฒ)ิ 
 รองอธบิดกีรมศุลกากร 
 ผูอ้ านวยการส านกับรหิารและพฒันาบุคคล 
 ผูอ้ านวยการส่วนบรหิารงานบุคคล ส านักบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 ผูอ้ านวยการส่วนของกลาง ส านกัสบืสวนและปราบปราม 
 นายด่านศุลกากรรถไฟกรุงเทพ ส านกังานศุลกากรกรุงเทพ 
 ผูอ้ านวยการส่วนวเิทศสมัพนัธ ์ส านกัแผนและการต่างประเทศ 

 ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู(CIO: Chief Information 
Officer) กรมศุลกากร 

 ผูบ้รหิารจดัการความรู ้(CKO: Chief Knowledge Officer) กรม
ศุลกากร 

 ผูบ้รหิารดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย (CGEO: Chief 
Gender Equality Officer) กรมศุลกากร 

 ผูท้รงคุณวุฒดิา้นบรหิารจดัการใน อ.ก.พ. กรมศุลกากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒดิา้นบรหิารทรพัยากรบุคคลใน อ.ก.พ. ส านักงาน

ปลดักระทรวงการคลงั 
 ผูท้รงคุณวุฒดิา้นทรพัยากรบุคคลใน อ.ก.พ. กระทรวงการคลงั 
 กรรมการคดัเลอืกเพื่อเลื่อนขา้ราชการพลเรอืนสามญัขึน้ตัง้แต่

ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสงูและประเภทบรหิาร
ระดบัสงู สงักดักระทรวงการคลงั 

 ผูท้รงคุณวุฒใินบญัชรีายชือ่ผูท้รงคุณวุฒดิา้นทรพัยากรบุคคล
ของส านกังาน ก.พ. ซึง่สามารถแต่งตัง้เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ไดใ้นทุกส่วนราชการ 

 กรรมการผูช้ าระบญัช ีบรษิทั ไทยเดนิเรอืทะเล จ ากดั  
      (ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) 
 กรรมการบรหิารจดัการสารสนเทศและการสือ่สาร บรษิทั        

ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56 - 1 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 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 ีเทรดดิง้ 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 2562 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 
 กรรมการ บรษิทั แอท เอนเนอจี ้โซลชู ัน่ จ ากดั 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56 - 1 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 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 ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ กฎหมายเศรษฐกจิ  
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่78/2009) 
 Audit Committee Program  (ACP รุ่นที ่26/2009) 
 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) 
 Monitoring Fraud Risk Management  (MFM รุ่นที ่6/2011) 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2552-ปัจจุบนั : กรรมการอสิระ/ กรรมการสรรหาและ 

    พจิารณาค่าตอบแทน 
 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 ีเทรดดิง้ จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั            
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั    
 กรรมการบรหิาร บรษิทั น ้าตาลราชบุร ีจ ากดั และบรษิทัในเครอื 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 1.00% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 

 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 30 เมษายน 2551 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ี Marketing 
    California State University at San Bernardino (BA), 

California, USA 

 ปรญิญาโท  MBA, Marketing and Management 
    Mercer University Atlanta, Georgia, 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 ีเทรดดิง้ จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     
 กรรมการผูจ้ดัการ โรงแรมสเปลนดดิ แอด เขาใหญ่                      
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นบุตรเขย นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ์ 

 
 
 
 
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56 - 1 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 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) 
 2557-2562 : 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) 

 2562-ปัจจุบนั      : กรรมการ บรษิทั เคอรี ่เอก็เพรส 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 ีเทรดดิง้ 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                                                                                              
 กรรมการ 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 ีคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ชนารตัน์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั พารารวมโชค จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั เซง็เพรส จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ราชาปอรซ์เลน จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทัราชาโซล่าร ์แมททเีรยีล จ ากดั 
 กรรมการ คณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 
 กรรมการ/เลขาธกิาร สมาคมการคา้ผูผ้ลติน ้าตาลและ             

ชวีพลงังานไทย 
 กรรมการ บรษิทั ชนิกจิ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ดเีอด ีเอสพวี ีจ ากดั 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นหลานของ นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์

 
 
 
 
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56 - 1 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 0.75% 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 ีเทรดดิง้ 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 2562 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) 
 หลกัสตูร CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที ่3 

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2551-ปัจจุบนั : กรรมการ 
 2551-2562 : กรรมการบรหิาร 
 2561-2562 : กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 2559-2562 : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (กลุ่มงานบญัชแีละการเงนิ) 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
 2562-ปัจจุบนั : กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
       บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 กรรมการ บรษิทั บบี ีแคปปิตอล จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั มัน่คงสยามธุรกจิ จ ากดั   
 กรรมการ บรษิทั พาราไฮเทค็ จ ากดั            
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อตุสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ากดั     

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นบตุร นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56 - 1 

 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 0.16% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 30 เมษายน 2551 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 อนุปรญิญา คอมพวิเตอร ์สถาบนั Computer College, Germany 
 Mini  MBA  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่17/2004) 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2551-ปัจจุบนั : กรรมการ 
       บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 

 2551-ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
      บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

 2547-ปัจจุบนั : กรรมการ/ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/  
     กรรมการบรหิาร 
     บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น 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 ีเทรดดิง้ จ ากดั               
 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อตุสาหกรรมน ้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/ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บรษิทั น ้าตาลทา่มะกา จ ากดั   
 กรรมการ/ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บรษิทั น ้าตาลนวิกวา้งสุน้หล ีจ ากดั                              
 กรรมการ/ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั                       
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นอาของ นายชลชั ชนิธรรมมติร ์

 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 0.013% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 1 กุมภาพนัธ ์2561 
 

คณุวฒิุการศึกษา 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที ่143/20017) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 หลกัสตูรวทิยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส) 

รุ่นที ่4 คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2560-2561 : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
 2561-2562 : กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 2562-ปัจจุบนั : รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั(มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั               
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั 

จ ากดั   
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์

จ ากดั  
 กรรมการ บรษิทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล จ ากดั   

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56 - 1 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 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  : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
     บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 
 2559-2561 : กรรมการผูจ้ดัการ  
      บรษิทั เคเอสแอลแมททเีรยีลซพัพลายส ์จ ากดั 
 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  
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั               
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56 - 1 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 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 

 Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที ่8  
 

 
 
 

 
 
 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2550-2560 : ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
 2560-2561 : ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี
 2562-2562 : ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
 2562-ปัจจุบนั : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละ 

  การเงนิ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ  
 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั               
 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56 - 1 

 
 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่หีุน้ 
 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 

 1 พย.59 – 28 พย 62 (เกษยีณอายุมผีลวนัที ่28 พย 62 เป็น
ตน้ไป) 
 

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 
 2559-2562 : 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 ีเทรดดิง้ จ ากดั               
 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 0.000% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 

 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 

 28 พฤศจกิายน 2562 
 

คณุวฒิุการศึกษา 
 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ ฟิสกิสอ์เิลก็ทรอนิกส ์(เกยีรติ

นิยมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ (เกยีรตนิิยม) สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
ประวติัการอบรม 

 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่100/2019 
 IR Fundamental Course รุ่น 3/2019 

 

ประสบการณ์การท างานด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2550-2553 : ผูช้ว่ยผูจ้ดัการความสมัพนัธล์กูคา้บรรษทั

    ธนาคารกสกิรไทย (จ ากดั) มหาชน   
 2553-2554 : ผูจ้ดัการความสมัพนัธล์กูคา้ - SMEs 
       ธนาคารทหารไทย (จ ากดั) มหาชน  
 2554-2560 : Investment Banking and M&A Manager  

  บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 2561  : ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุน 

  สมัพนัธ ์บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 
 2562-ปัจจุบนั : ผูอ้ านวยการ ส านกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

  และเลขานุการบรษิทั 
 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคทัท่ีเก่ียว้้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอ่ืนๆ 
 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                           
 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั               
 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   
 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั     
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 



             บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

เอกสารแนบ  2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย                                                                              ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 
 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ TSTE TMILL TSW(3) TSG(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 (1) นายจเดจ็                 อินสวา่ง ID  AC  / / / / 
6 (2) นางกรศิริ  พิณรัตน์ 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 
TSG หมายถึง    บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ  ากดั 
TSO หมายถึง      บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ  ากดั  
TSTL หมายถึง    บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ  ากดั 

(1) หมายถงึ นายจเดจ็ อนิสวา่ง ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ เพื่อเขา้รบัต าแหน่งสมาชกิวฒุสิภา ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 
(2) หมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 27 มถุินายน 2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้นางกรศริ ิพณิรตัน์ เขา้รบัต าแหน่งกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

แทนต าแหน่งที่วา่งลง  



                    
              บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ  3  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance)                                                                          .................................................. รับรองความถูกตอ้ง 
  

 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัท (Compliance) 

         ช่ือ - สกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

             
                              คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

                                           ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
           ช่วงเวลา             ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

นางสาวฤทยัชนก สุภาพงษ์ 
(อายุ 36 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 
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เอกสารแนบอ่ืนๆ 

 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


