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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ    

1.1  เป้าหมายในการดาํเนินธรุกิจ 

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

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

 

วิสยัท ัศน์   เราคือ กลุ่มบรษิัทให้บรกิารด้านโลจิสติกส์ และดําเนินธุรกจิที�เกี�ยวข้องกบัอาหารในระดับ

มาตรฐานสากลภายใตก้ารใหบ้รกิารบรหิารงานที�มปีระสทิธภิาพ ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล เพื�อการพฒันาอย่างยั �งยนื 
 

พนัธกิจ   

1) ปรบัปรุง พฒันา มาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์อย่างต่อเนื�องใน ระดบัสากล 

2) เสรมิสรา้งพนัธมติรทางการคา้ และสรา้งโอกาสการลงทุนในธุรกจิโลจสิตกิสท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

3) บรหิาร จดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื�อเพิ�มศกัยภาพการแขง่ขนั ผ่านการควบคุมตน้ทุน 

และควบคุมคุณภาพสนิคา้ในระดบัมาตรฐาน 

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

(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) 

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

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

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

 

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

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

 

บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) จดัตั �งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 2519 โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมนํ�าตาล 
ประกอบดว้ยโรงงานนํ�าตาลจํานวน 9 โรงงาน เป็นผูเ้ริ�มก่อตั �งโดยใชช้ื�อว่าบรษิทั เดอะไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล คอปอเรชั �น จํากดั 
มเีป้าหมายเพื�อใชค้ลงัสนิคา้และท่าเทยีบเรอืบนพื�นที�ประมาณ 93 ไร่ และต่อมาซื�อที�ดนิเพิ�มเตมิและสามารถขยาย
พื�นที�ถงึปจัจุบนัออกไปเป็น 152 ไร่ 3 งาน ��.� ตารางวา เพื�อใชเ้ป็นที�เกบ็พกัรอสนิคา้นํ�าตาลเพื�อเตรยีมขนถ่ายขึ�นเรอื
เดินสมุทรและวางแผนให้คลังสินค้าติดแม่นํ� าเจ้าพระยาแห่งนี� เป็นศูนย์กลางของโรงงานนํ�าตาลของกลุ่มสมาชิก           
ซึ�งประกอบด้วยโกดงัเกบ็สนิคา้จํานวน 32 หลงั ท่าเทยีบเรอืจํานวน 3 ท่า ต่อมาในปี 2520 ไดก้่อตั �งบรษิัท ไทยชูการ์
คลงัสนิคา้ จาํกดั และบรษิทั ไทยชูการข์นส่ง จาํกดั ปี 2521 ก่อตั �งบรษิทั ไทยชูการ ์ไซโลแวรเ์ฮา้ส ์คอรป์อเรชั �น จาํกดั 
และเมื�อมลี ูกคา้โรงงานนอกกลุ่มสมาชิกเพิ�มมากขึ�น ในปี 2526 จึงได้ก่อตั �งบริษัท ชูการ์ไซโลคลังสินค้า จํากัด           
และปี 2530 ก่อตั �งบรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จํากดั บรษิทัดงักล่าวก่อตั �งขึ�นเพื�อดําเนินธุรกจิคลงัสนิคา้โดยสรา้งคลงัเกบ็
นํ�าตาลทรายดบิแบบเทกองเพื�อรองรบัธรุกจิขนถ่ายนํ�าตาลเป็นหลกั บรษิทั เดอะไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล คอปอเรชั �น จาํกดั 
ไดร้บัอนุญาตเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 13 กรกฎาคม 2533 และไดแ้ปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจํากัดในปี 2537 ใช้ชื�อใหม่ว่า “บริษัท ไทยชูการ์  เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน)”  ทะเบียนเลขที� 
0107537001692 มาจนถงึปจัจุบนั  
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ในปี 2530  บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั (บรษิทัย่อย) จดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทั มทีุนจดทะเบยีน 50 ลา้นบาท       

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

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

ดาํเนินธุรกจิคลงัสนิคา้ โดยรบัฝากสนิคา้ประเภทนํ�าตาลทรายดบิแบบเทกองและนํ�าตาลทรายขาวชนิดบรรจกุระสอบเพื�อ

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

ในปี 2544 บรษิัทย่อย 3 บรษิัท ได้แก่บรษิัท ไทยชูการ์คลงัสนิค้า จาํกดั บรษิัท ไทยชูการ์ไซโลแวร์เฮ้าส ์        

คอร์ปอเรชั �น จํากดั และบรษิัท ชูการ์ไซโลคลงัสนิค้า จํากดั ได้คืนใบอนุญาตประกอบกิจการคลงัสนิค้าให้แก่สํานัก

พฒันาธุรกจิคลงัสนิค้าและห้องเยน็ กระทรวงพาณิชย ์ เหลอืเพยีงบรษิทั ท ีเอส คลงัสนิค้า จํากดั ที�ดําเนินธุรกจิคลงัสนิค้า

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

เพื�อดาํเนินธุรกจิต่างๆ ที�มคีวามหลากหลายขึ�น ดงันี� 

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

มทีุนจดทะเบยีนจํานวน 50 ล้านบาท เรยีกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าจดทะเบยีนประกอบธุรกจิให้เช่าห้องพกัอาศยัโดยม ี     

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

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

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

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

ถนนปูเ่จา้สมงิพราย อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  เริ�มดาํเนินการใหเ้ช่าพกัอาศยัไดใ้นช่วงไตรมาสที� 3 ของปี 

2552  ในปี 2558  มผีูเ้ช่าอยู่รอ้ยละ 97.�� ของหอ้งพกัทั �งหมด   

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

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

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

จํากัด (มหาชน)  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.82 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จดทะเบียนลดทุนลงเหลือ 200 ล้านบาท              

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

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

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

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

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

การเสนอขายหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่นักลงทุนทั �วไปในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และไดร้บัการอนุมตัิ

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

(มหาชน) ถอืหุน้ในปจัจุบนัรอ้ยละ 69.35 

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

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

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่รอ้ยละ 77.44  ประกอบธุรกจิรบัขนส่งสนิคา้แป้งสาลโีดยมลีูกค้าบรษิทัในเครอืใชบ้รกิารไดแ้ก่ 

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

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

เพื�อจําหน่ายให้แก่โรงงานนํ�าตาล โรงงานแป้งสาลแีละจําหน่ายให้แก่ลูกค้าภายนอกที�ใช้บรรจุพืชผลทางการเกษตรปุ๋ ย     

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

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

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

  

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ปี 2560 

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

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

 

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

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

3. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2560 
4. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจาํปี 2560   
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ปี 2561 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ทุนจดทะเบียน  
บรษิทั มทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 191,663,805 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 383,327,610 หุน้ มลูค่าหุน้ละ �.�� บาท 
 

ทุนชาํระแล้ว 
เรยีกชาํระหุน้สามญัแลว้จาํนวน 383,327,181 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงนิ 191,663,590.50 บาท     
คงเหลอืจาํนวนหุน้ที�ยงัไม่ไดเ้รยีกชาํระ 429 หุน้ 
 

ผูถ้ือหุ้น 

  บรษิทัไดร้วบรวมรายชื�อผูถ้อืหุน้ปิด XO  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มผีูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ดงันี� 
 

7.2  ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

   ผูถ้ือหุ้น 10 รายแรก 3 ปียอ้นหลงัที�ปรากฎในสมุดทะเบียน TSD 
- ผูถ้อืหุน้รายย่อย (Free Float) ณ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมจีาํนวนผูถ้อืหุน้ทั �งสิ�น 600 ราย 
   ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย  จาํนวน   597  ราย   จาํนวนหุน้   383,236,978  คดิเป็น  99.98 %  
    ผูถ้อืหุน้สญัชาตต่ิางดา้ว  จาํนวน      3   ราย   จาํนวนหุน้          90,203  คดิเป็น    0.02 % 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมหีุน้สามญั จาํนวน 383,327,181 หุน้ 
  

ลาํดบั

ที� 

  

ชื�อผู้ถือหุ้น 

 ปี 2561  
  

ชื�อผู้ถือหุ้น 

 ปี 2560  
  

ชื�อผู้ถือหุ้น 

 ปี 2559  

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

1 บมจ.นํ�าตาลขอนแก่น 91,301,062 23.818 บมจ.นํ�าตาลขอนแก่น 91,301,062 23.818 บมจ.นํ�าตาลขอนแก่น 91,301,062 23.818 

2 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ 63,818,515 16.649 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ 63,818,515 16.649 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ 63,818,515 16.649 

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

4 นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 8.165 นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 8.165 นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 8.165 

5 นางสาวเยาวลกัษณ์ ชุตมิาวรพนัธ ์ 27,206,675 7.098 นางสาวเยาวลกัษณ์ ชุตมิาวรพนัธ ์ 27,206,675 7.098 นางสาวเยาวลกัษณ์ ชุตมิาวรพนัธ ์ 27,206,675 7.098 

6 นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ ์ 19,022,666 4.963 บจก.นํ�าตาลราชบุร ี 18,169,747 4.740 บจก.นํ�าตาลราชบุร ี 18,169,747 4.740 

7 บจก.นํ�าตาลราชบุร ี 18,169,747 4.74 นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ ์ 17,788,066 4.640 นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ ์ 17,448,466 4.552 

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

9 นางบุญพรอ้ม  ชนิพลิาศ 5,402,978 1.409 นางบุญพรอ้ม  ชนิพลิาศ 5,402,978 1.409 นางบุญพรอ้ม  ชนิพลิาศ 5,402,978 1.409 

10 นางสาวกุลกมล วอ่งวฒันะสนิ 3,960,000 1.033 นางสาวกุลกมล วอ่งวฒันะสนิ 3,960,000 1.033 นางพชัร ี  ชนิธรรมมติร 3,978,471 1.038 

ผู้ถือหุ้น �� ลาํดบัแรก 314,212,442 81.97 ผู้ถือหุ้น �� ลาํดบัแรก 312,974,358 81.647 ผู้ถือหุ้น �� ลาํดบัแรก 312,653,229 81.563 

11 ผูถ้อืหุน้อื�น 69,114,739 18.03 ผูถ้อืหุน้อื�น 70,352,823 18.353 ผูถ้อืหุน้อื�น 70,673,952 18.437 

จาํนวนหุ้นทั �งหมด 383,327,181 100 จาํนวนหุ้นทั �งหมด 383,327,181 100 จาํนวนหุ้นทั �งหมด 383,327,181 100 

 

-   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มอีทิธพิลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการ หรอืการดําเนินงานของ
บรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

- ไม่ม ี– 
 

 

-   ขอ้ตกลงระหว่างกนัในกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (Shareholding Agreement) 
- ไม่ม ี– 
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7.3  การออกหลกัทรพัยอื์�น  
- ไม่ม ี–  

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสาํรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจาํเป็นอื�นใดและการ
จ่ายเง ินปนัผลนั �นไม่ม ีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั �งนี�การจ่ายเงินปนัผลให้นํา
ปจัจยัต่างๆ มาประกอบการพจิารณาเช่น ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นตน้ 

เมื�อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปนัผลประจําปีแล้วจะต้องนําเสนอขออนุม ัติ  
ต่อที�ประชุมผู้ถือหุ ้น เว้นแต่เ ป็นการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุม ัติ   
ให้จ่ายเงินปนัผลได้แล้วให้รายงานให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

เง ินปนัผลให้แบ่งตามจํานวนหุ ้นหุ ้นละ เท่าๆก ันโดยการจ่าย เง ินปนัผลต้องได้ร ับอนุม ัต ิจาก       
ที�ประชุมผู้ถือหุ ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ ้นเป็นครั �งคราวได้ เมื�อเห็นว่า
บริษัทมีผลกาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนั �นและรายงานให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

ประวติัการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั  
 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ� ล จาํกัด (มหาชน) 

ปีที�จ่ายเงิน

ปันผล 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

ประจาํปี 

กาํไรสุทธิ  

(บาท) 

กาํไรต่อหุ้น 

(บาท) 

อัตราการจ่าย

ปันผล 

(บาทต่อหุ้น)  

อัตราการจ่าย 

ปันผล 

ต่อกาํไรสุทธิ (%) 

ปี ���� ���� 68,742,237 0.52 �.�� ��.��  

ปี ���� ���� 192,581,706 1.33 �.�� ��.30  

ปี ���� ���� ��,867,872 0.67 0.24 35.61  

ปี ���� ���� ���,���,��� �.�� �.�� ��.��  

ปี ���� ���� ��,846,039 0.26 0.1611111111 ��.��  

ปี ����* ���� 71,677,046 �.�� �.�� ��.��  

ปี ���� ����  ��,855,259  0.25  0.07  27.70  
 

หมายเหตุ  *�.ที�ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปี 2560 ครั �งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผล

เป็นเงนิสด สาํหรบัผลประกอบการประจําปี 2560 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นเงนิไม่เกนิ 26,832,903 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.70 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ (เท่ากบัรอ้ยละ 23.01 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิ

รวม) โดยเงนิปนัผลดงักล่าวจ่ายจากกําไรสุทธปิระจําปี 2560 ของบรษิทัที�เสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัราร้อยละ 20 

ของกําไรสุทธิ ซึ�งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนัผล เนื�องจากบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนสําหรบัโครงการ          

ที�ดาํเนินการอยู่ ในปจัจุบนัและโครงการใหม่ที�จะเกดิขึ�นในอนาคต บรษิทัจงึกนัสว่นหนึ�งของกําไรสทุธหิลงัจากหกัภาษีเพื�อ

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการเหล่านี�  และบรษิทัฯ จดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1,080,000 บาท  

              * 2.ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� ��/���� เมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� มมีติจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ อตัราหุน้ละ �.�� บาท จากกาํไรสะสม จาํนวน ���.� ลา้นหุน้ เป็นเงนิ ��,999,630.86 บาท 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิทัย่อยแต่ละแห่งจะพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลเมื�อบรษิทันั �นๆ มกีําไรพอสมควรและจะไม่มกีารจ่ายเงิน  
ปนัผลในกรณีที�ขาดทุน นอกจากนี�ยังพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั �นๆ          
หากกระแสเงนิสดคงเหลอืของบรษิทัย่อยมเีพยีงพอและไดต้ั �งสาํรองตามกฎหมายแลว้บรษิทัย่อยนั �นๆ จะพจิารณาจ่ายเงิน
ปนัผลเป็นกรณีๆ ไป   
 

การจ่ายเงินปนัผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทเรื�องการจ่ายเงินปนัผล          
ซึ�งต้องไดร้บัมตจิากที�ประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้และสามารถจ่ายเป็นการเฉพาะคราวได ้โดยการจ่ายเงนิปนัผลบรษิทัต้องมี
กําไรพอสมควรกรณีขาดทุนห้ามมใิห้จ่ายเงนิปนัผลจนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว  นอกจากนี�การจ่ายเงนิปนัผล
จะต้องมีการกนัเงินสํารองไว้อย่างน้อยร้อยละห้าของกําไรจนกว่าทุนสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ    
จาํนวนทุนของบรษิทั 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

(BOD) 

     สํานกัประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี�ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

สาํนกัเลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคา่ตอบแทน 

กลุ่มปฏิบติัการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สํานกังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลุ่มยทุธศาสตร์ 

สนบัสนนุองค์กร 

 

 

กลุ่มบญัชี 

และการเงิน 

 

ธุรกิจทา่เรือ 

และคลงัสินค้าทั�วไป 

 

ธุรกิจลงทนุ 

และพนัธมิตรสมัพนัธ์ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

(EXC) 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

(CEO ) 

 

งานบญัชีและการเงิน 

รองกรรมการผู้จดัการ

งานยทุธศาสตร์ 

และสนบัสนนุองค์กร 

 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ฝ่ายโยธา 

และจดัจ้าง 

 

ผู้อํานวยการฝ่ายบญัช ี

และการเงิน 

 

ฝ่ายบญัชี 
 

ฝ่ายการเงิน 

 

 

ฝ่ายด่านชั�งนํ �าหนกั 

 

 

ฝ่ายซอ่มบํารุง 

และยานยนต์ 

 

ผู้อํานวยการทา่เรือ 

และคลงัสินค้า 

 

ฝ่ายคลงัสินค้า 

 
 

ฝ่ายปฏบิตัิการทา่เรือ 

 

งานยุทธศาสตร์ 

และพฒันาธุรกิจ 

 
 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

และลกูค้าสมัพนัธ์ 

 

ฝ่ายธุรการคลงัสินค้า 

และลกูค้าสมัพนัธ์ 

ฝ่ายวิจยัและพฒันา 

และควบคมุคณุภาพ 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 

 

ฝ่ายธุรการ 

 

 

ฝ่ายจดัซื �อและพสัด ุ

 

 

ผู้อํานวยการฝ่าย

สํานกังาน 
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8.1  คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

ตามขอ้บงัคบับรษิทั กําหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน รายชื�อคณะกรรมการ
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ณ ลงวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย กรรมการ 15 ท่าน  ดงันี� 

 

เลขานุการบรษิทั นางจุไรรตัน์ นิลดาํ   

หมายเหต ุ*�. ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ครั �งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 มมีตแิต่งตั �งกรรมการ  

ที�ครบวาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง ไดแ้ก่ 

1. นายประภาส    ชุตมิาวรพนัธ ์

2. นายชนะชยั     ชุตมิาวรพนัธ ์

3. นายณรงค ์      เจนลาภวฒันกุล 

4. นางเยาวนุช     เดชวทิกัษ์ 
5. นายพลัลภ       เหมะทกัษณิ 

       �.** หมายถงึกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั โดยกาํหนดใหก้รรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั
สอง (�) คน ลงลายมอืชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญับรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัทั �ง 15 คน ไม่มคีุณสมบตัติอ้งหา้ม ดงันี� 
1. ไม่มปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดยทจุรติ 
2. ไม่มปีระวตักิารทาํรายการที�อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีที�ผ่านมา 

 

 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1 นายปรชีา  อรรถวภิชัน์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

2 นายประภาส  ชตุมิาวรพนัธ1์ กรรมการ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

3 นายพงศ ์ ชนิธรรมมติร**  กรรมการ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

4 นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์1 / ** กรรมการ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

5 นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล 1 / ** กรรมการ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

6 นายวนิย ์ ชนิธรรมมติร* กรรมการ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

7 นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

8 นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

9 นายธนดล  สจุภิญิโญ      กรรมการ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

10 นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์ 1 / ** กรรมการ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

11 นายจเดจ็  อนิสว่าง   กรรมการอสิระ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

12 นางสาวจุฑาทพิย ์ อรุณานนทช์ยั กรรมการอสิระ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 

13 นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล กรรมการอสิระ เมษายน  ���� - เมษายน ����  

14 นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์ กรรมการอสิระ เมษายน  ���� - เมษายน ���� 

15 นายพลัลภ  เหมะทกัษณิ1 / ** กรรมการ เมษายน  ���� – เมษายน ���� 
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การประชมุของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ �� ครั �ง ต่อปีโดยกําหนดวนัประชุม
ไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดทั �งปี และแจง้ใหค้ณะกรรมการแต่ละคนทราบโดยทําเป็นตารางนัดประชุมประจาํปี อย่างไรก็
ตาม เพื�อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการบรหิาร ซึ�งทําหน้าที�ตดัสนิใจตามอํานาจหน้าที�ที�ได้รบัมอบหมายจาก คณะกรรมการบรษิัทโดยทุกครั �งที�มกีาร
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จะมกีารนําเรื�องที�ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรหิารกลบัมาแจง้ใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัทราบ เพื�อใหค้ณะกรรมการสามารถกาํกบั ควบคุม ดแูลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ย่างต่อเนื�อง 

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ี(Corporate Governance) และให้มกีารถ่วงดุลกนัระหว่าง 
ดงันั �นองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2561 กรรมการบรษิทั จาํนวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย  

 

กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึงกรรมการที�มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
สาํนกังานงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ปจัจุบนัม ีจาํนวน � คน (คดิเป็นรอ้ยละ 33) 
 

   กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Director)  หมายถึง กรรมการที�มไิดด้ํารงตําแหน่งเป็นผูบ้รหิาร  
และไม่มสีว่นเกี�ยวขอ้งในการบรหิารงานประจาํของบรษิทั อาจจะเป็นหรอืไม่เป็นกรรมการอสิระกไ็ด ้ ปจัจุบนัม ีจาํนวน  
12 คน (รวมกรรมอสิระ 5 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 80)  
 

   กรรมการที�เป็นผู้บริหาร (Executive Director)  หมายถึง กรรมการที�ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และมีส่วน
เกี�ยวขอ้งในการบรหิารงานประจาํของบรษิทัฯ ปจัจุบนัมจีาํนวน 3 ท่าน (คดิเป็นรอ้ยละ 20) 
          
   คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที�ดําเนินการจดัการและกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ 
และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย / สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที�ด้วยความ
รบัผดิชอบ ซื�อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั 
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ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารเขา้ร่วมประชุมกนัตามที�กาํหนดไวล้่วงหน้า 12 ครั �ง และประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครั �ง ดงันี� 

ตารางประชมุจาํนวนครั �งในการเข้ารว่มประชมุของคณะกรรมการ   ในปี 2561 กรรมการบรษิทัเขา้ประชุมเฉลี�ยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของการประชุมในรอบปี 

หมายเหต ุ  

1. คณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2561 ไดม้มีตแิต่งตั �งนางพวงทพิย ์ศลิปศาสาตร ์เขา้รบัตําแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                                                         
แทนนายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์(เนื�องจากรบัตําแหน่ง CEO) 

2. คณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 8/2561 เมื�อวนัที� 30 สงิหาคม 2561 ไดม้มีตแิต่งตั �งคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

ลาํดบั

ที� 
ชื�อ - สกลุ ตาํแหน่ง 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชมุ 

บริษทั บริหาร ตรวจสอบ สรรหาฯ บริหารความเสี�ยง ผู้ถือหุ้น 

เข้า

ประชมุ 

ร้อยละ

(%) 

เข้า

ประชมุ 

ร้อยละ

(%) 

เข้า

ประชมุ 

ร้อยละ

(%) 

เข้า

ประชมุ 

ร้อยละ

(%) 

เข้า

ประชมุ 

ร้อยละ

(%) 

เข้า

ประชมุ 

ร้อยละ

(%) 

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

2 นายประภาส  ชตุมิาวรพนัธ ์
ประธานกรรมการบรหิาร/ 

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

3 นายพงศ ์ ชนิธรรมมติร กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร 11/12 92 7/9 78 - - - - - - 1/1 100 

4 นายชนะชยั         ชตุมิาวรพนัธ ์
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร/กรรมการบรษิทั/ 

12/12 100 9/9 100 - - - - 1/1 100 1/1 100 
กรรมการบรกิารความเสี�ยง 

5 นายณรงค์ เจนลาภวฒันกุล กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร 12/12 100 9/9 100 - - - - - - 1/1 100 

6 นายจเดจ็            อนิสวา่ง กรรมการบรษิทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12 100 - - 4/4 100 - - - - 1/1 100 

7 นางสาวจุฑาทพิย ์  อรุณานนท์ชยั 
กรรมการบรษิทั/ 

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

8 นายสมชาย        ชนิธรรมมติร ์ กรรมการบรษิทั 10/12 83 - - - - - - - - 0/1 0 

9 นายชลชั            ชนิธรรมมติร ์ กรรมการบรษิทั 7/12 58 - - - - - - - - 1/1 100 

10 นายธนดล           สุจภิญิโญ กรรมการบรษิทั 10/12 83 - - - - - - - - 1/1 100 

11 นายวนิย์             ชนิธรรมมติร กรรมการบรษิทั 10/12 83 - - - - - - - - 0/1 0 

12 นายสุวฒัน์          สมัมาชพีวศิวกุล 

กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/ 

12/12 100 - - 4/4 100 3/3 100 1/1 100 1/1 100 ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

13 นางพวงทพิย์       ศลิปศาสตร ์      

กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/ 

12/12 100 - - 4/4 100 2/3 67 1/1 100 1/1 100 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการบรกิารความเสี�ยง 

14 นางเยาวนุช        เดชวทิกัษ์ กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร/ 
10/12 83 5/9 56 - - - - 1/1 100 1/1 100 

กรรมการบรกิารความเสี�ยง 

15 นายพลัลภ         เหมะทกัษณิ 
กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร 

12/12 100 9/9 100 4/4 100 - - 1/1 100 1/1 100 
กรรมการบรกิารความเสี�ยง 
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บทบาท  หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

1. ดูแลและจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัรวมทั �งมตทิี�ประชุม-                 
ผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื�อสตัยแ์ละรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและกํากับดูแล (Monitor and Supervise)                        
ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการ  ให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพื�อเพิ�มมูลค่า                                  
ทางเศรษฐกจิสงูขึ�นใหแ้ก่กจิการและสรา้งผลตอบแทนที�ดใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

3. ควบคุมกํากบัดูแลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายที�ได้รบั
มอบหมายเวน้แต่  เรื�องดงัต่อไปนี�คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ก่อนการดาํเนินการ 

3.1  เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
3.2  การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�มมีลูค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสทุธติามงบการเงนิรวมล่าสดุ 
3.3  การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิที�สาํคญัที�มมีลูค่าเกนิกว่ารอ้ยละ �� ของสนิทรพัยร์วมตาม     
      งบการเงนิรวมล่าสดุ 

และในกรณีดงัต่อไปนี�จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการและที�ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย               

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทั ทั �งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญั 
(ข)  การซื�อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื�นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทั ทั �งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญัการ  
     มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื�นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะ   
     แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
(ง)  การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
(จ)  การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 
(ฉ) การใดที�พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์หรอืประกาศตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตจิากที�ประชุม  

ผูถ้อืหุน้ เช่น การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน หรอืรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
4.  พิจารณาให้ความเหน็ชอบนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลและแผนพฒันาผู้บริหาร รวมถึงการ

กําหนดค่าตอบแทนสรรหาและกําหนดผูส้บืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูและประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
ผูจ้ดัการ รวมทั �งดแูลใหบ้รษิทัมกีระบวนการที�มปีระสทิธผิลในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 

5.  ดูแลให้มีการกาํกบัตรวจสอบ ทั �งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชภีายนอกให้ทาํหน้าที�อย่าง
มีประสทิธผิล 

6. อนุมตัิงบการเงนิประจําไตรมาสรายงวดและประจําปีและดูแลให้มกีารจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป 

7. คณะกรรมการจะดําเนินการจดัให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั �ง และ/หรือในกรณีที�มีเรื�องที�จะต้องให้
คณะกรรมการพิจารณาซึ�งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที�เหมาะสมในการประชุมประจําเดือนก็จะจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการเพิ�มขึ�นตามที�เหน็สมควร 

-  มีการกําหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี               
เช่น ระเบยีบวาระเพื�อรบัรอง เพื�อทราบ เพื�อพจิารณาและระเบยีบวาระอื�นๆ 

-  การพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ จะตอ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม 
-  เปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความเหน็อย่างมอีสิระ 
-  กาํหนดเวลาในการพจิารณาแต่ละวาระไวอ้ย่างเพยีงพอ เพื�อการอภปิรายและแสดงความคดิเหน็อย่างรอบคอบ 
-  ประธานกรรมการเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม 
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8.  รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยจดัใหม้ชีอ่งทางในการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัอย่างเหมาะสม 
9.  มคีวามตั �งใจและมจีรยิธรรม (Honesty and Integrity) ในการดาํเนินธุรกจิ 
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ชี�ยวชาญจากสาขาวชิาชพีต่างๆ  เพื�อการตดัสนิใจที�ถูกตอ้งแม่นยาํ 
11. กรรมการต้องมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิมคีวาม

สนใจในกจิการของบรษิทัที�ตนเองเป็นกรรมการ 
12.  คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจําปีภายในไม่เกนิ          

สี�เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทํางบดุลงวดสิ�นปีของบริษัท การประชุมคราวอื�นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

13.  คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดของรอบปีของบรษิทั
เสนอต่อที �ประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจําปีเพื�อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนนี �และ
คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็สิ�นก่อนการนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

กรรมการบรษิทัจะไดร้บัการแต่งตั �งใหด้ํารงตําแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื�อความต่อเนื�องในการดําเนินงานวาระ
ของการดํารงตําแหน่งอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามมตอินุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ในกรณีที�กรรมการดํารงตําแหน่งจน
ครบวาระ  ที�ประชุมคณะกรรมการจะพจิารณาผลการดําเนินงานของกรรมการที�ครบวาระว่ากรรมการผูท้ี�ครบวาระนั �น
ได้สละเวลาในการปฏิบัติหน้าที�ตามบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่ซึ�งเมื�อ
คณะกรรมการพจิารณาและเห็นว่ามคีวามเหมาะสมก็จะพจิารณาแต่งตั �งกรรมการผู้ที�ครบวาระนั �นให้กลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�งและนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป หากกรรมการประสงคจ์ะลาออก
จากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบรษิทั 

การกําหนดจํานวนวาระที�จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที�สุดคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
เนื�องจากการดําเนินธุรกจิของบรษิทัแมจ้ะเป็นการดาํเนินธุรกจิบรกิารแต่ลูกคา้หลกัเป็นลูกคา้ในอุตสาหกรรมนํ�าตาลซึ�ง
ดําเนินธุรกจิที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัส่วนราชการหลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอื�นๆ ดงันั �นผู้ที�จะดํารงตําแหน่ง
กรรมการจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทางดา้นธุรกจิอุตสาหกรรมนํ�าตาลและเป็นผูถ้อืหุน้และตวัแทน
ผูถ้อืหุน้ใหญ่  ซึ�งไดแ้ก่โรงงานนํ�าตาล จงึไม่ไดก้ําหนดจํานวนวาระที�จะดํารงตําแหน่งตดิต่อกนัไดน้านที�สุด  อย่างไรก็
ตามการพจิารณาจะคาํนึงถงึความรูค้วามสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านที�ครบวาระการดาํรง
ตําแหน่งจะกลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งต่อไปอกี 

 

การประชมุคณะกรรมการ 

บรษิัท มกีารกําหนดการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ปีละ 12 ครั �ง 
โดยปกติประชุมเดอืนละ 1 ครั �ง  และอาจมกีารเรยีกประชุมพเิศษเพิ�มตามความจําเป็นเพื�อให้กรรมการของบริษัท 
ไดร้บัทราบและจดัสรรเวลาเพื�อเขา้ร่วมประชุมพเิศษตามความจาํเป็นในการประชุมแต่ละครั �ง   

 

ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ร่วมกนักําหนดระเบยีบวาระการประชุมที�ชดัเจนตั �งแต่เรื�อง
สบืเนื�องจากการประชุมครั �งที�ผ่านมา เรื�องเสนอเพื�อทราบและเรื�องเสนอเพื�อพจิารณา  มเีอกสารประกอบการประชุมที�
ครบถ้วน เพยีงพอ และจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม � วนั เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทั ไดม้เีวลา
ศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอและ/หรอืสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมจากผู้ที�บรษิัทกําหนดไวก้่อนเขา้ร่วมประชุม การประชุม    
แต่ละครั �งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั �วโมง ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็น        
อย่างเปิดเผย  มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองแล้วจาก
คณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหก้รรมการและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบอา้งองิได ้
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อนึ�ง  ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรื�องพิจารณาเกี�ยวกับการทําธุรกรรมต่างๆ ที�มีกรรมการ          
หรอืผู้บรหิารที�มสี่วนได้เสยีหรือมสี่วนที�เกี�ยวขอ้งแล้ว  กรรมการหรอืผู้บรหิารที�มสี่วนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมการประชุม
พจิารณาในเรื�องนั �นๆ 

 

การลงมตใินที�ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คอืใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ�งมหีนึ�งเสยีงในการ

ลงคะแนน อย่าไรกต็ามแมว้่าขอ้บงัคบัจะกําหนดองคป์ระชุมขั �นตํ�าไว ้ คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดนโยบายเพิ�มขึ�น

นอกเหนือจากที�กาํหนดไว้ว่าจาํนวนองคป์ระชุมขั �นตํ�าของคณะกรรมการบริษทัที�จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมี

กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั �งหมดของบริษทั 
 

การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ � ท่านที�มีความเป็นอิสระ ซึ�งเพียงพอ     

และสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบรหิารงานของ คณะกรรมการได้อีกทั �งบริษัทได้แยกตําแหน่งประธานกรรมการ     

และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่เป็นบุคคล เดยีวกนั เพื�อเป็นการแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างการกําา

หนดนโยบายการกํากบัดูแล และการบรหิารงานประจําโดยมกีารแบ่งแยก หน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารไวอ้ย่างชดัเจน เพื�อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้อย่างโปร่งใส มกีารถ่วงดุลอํานาจอย่าง

เพยีงพอ ทั �งนี�มติการอนุมตัิการทํารายการที�สําคญัยงัคงต้องได้รบัการอนุมตัิจากที� ประชุมคณะกรรมการบรษิัทหรือที�

ประชุมผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี นอกจากนี� อํานาจที�มอบใหค้ณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที�

บรหิาร  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  เป็นการมอบอํานาจที�ไม่ทําใหบุ้คคลที�มสี่วนได้เสยีสามารถอนุมตัิรายการใดๆ ที�ตนเอง 

หรอื บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองทาํร่วมกบับรษิทั หรอื 
 

บทบาทหน้าที�ของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าที�กํากบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยุทธข์องฝา่ยจดัการ 

รวมทั �งใหค้ําแนะนําและสนับสนุนการดาํเนินธุรกจิของฝา่ยจดัการ แต่ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงานประจาํของบรษิทัฯ 

ประธานกรรมการเป็นผู้ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและที�ประชุมผูถ้ือหุน้ และสนับสนุนให้

กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ดาํเนินไปอย่างมี

ประสทิธภิาพจนสาํเรจ็ลุล่วง 
 

 เพื�อใหก้ารแบ่งแยกอํานาจหน้าที�ในเรื�องการกําหนดนโยบายบรษิทัฯ การบรหิารงานของบรษิทัฯ แยกจากกนั

อย่างชดัเจน บริษัทฯ จึงกําหนดให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  เป็นคนละบุคคลกนั โดยประธาน

กรรมการมบีทบาทหน้าที� ดงันี� 
 

 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานหรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่า � วนั  ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจาํเป็นเร่งด่วน กรรมการ � คนขึ�นไปอาจรอ้งขอใหเ้รยีกประชุม
คณะกรรมการก็ได้  เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุม
ร่วมกบักบัประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
  

 2.  มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ สนันสนุน                  
และเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 
  
 
 



 

            บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                           แบบ     56 - 1 

                                       …..………………………..รับรองความถกูต้อง สว่นที�  �  การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ   

 

43

 

 3.สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าที�อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ความ
รบัผดิชอบและตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี
 

 4.ดูแล ตดิตาม การบรหิารของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์  
ที�กาํหนดไว ้
 

 5.เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชี�ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง     
ทั �งสองฝา่ยเท่ากนั 
 

 อนึ�ง ภายหลงัจากการประชุมสิ�นสุดลง สาํนักเลขานุการบรษิทัจะรบัผดิชอบในการจดัทาํรายงานการประชุมและ
นําเสนอให้กรรมการบริษัทและผู้ที�เกี�ยวข้องได้แก้ไขเพิ�มเติมรายงานการประชุมให้มคีวามถูกต้อง ครบถ้วนตามที�
ประชุม และเมื�อมกีารแกไ้ขแลว้ สาํนักเลขาฯ จะนํารายงานการประชุมดงักล่าวใหท้ี�ประชุมรบัรองในครั �งถดัไป และให้
ประธานกรรมการบรษิทั ซึ�งทําหน้าที�ประธานที�ประชุมลงลายมอืรบัรองความถูกต้อง ทั �งนี�รายงานการประชุมที�รบัรอง
แล้ว จะถูกเกบ็อย่างเป็นระบบทั �งในรูปแบบของเอกสารที�สํานักเลขาฯ และจดัเกบ็ในรูปแบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ 
พรอ้มกบัเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื�อความสะดวกในการอา้งองิ 
 

 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี เป็นการประชุมที�กําหนดไวล้่วงหน้าปีละ 1 ครั �ง ทั �งนี�ในกรณีที�มเีรื�องสาํคญั

เร่งด่วนที�จะต้องได้รบัการพจิารณาและอนุมตัจิากผู้ถอืหุ้นคณะกรรมการบรษิัทจะกําหนดเป็นครั �งๆ ไป โดยเป็นการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.����                    

และพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์ พ.ศ.���� และกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกําหนดไว้เพื�อให้เป็นตามกฎหมายและ

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี
 

 การประชุมกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นการประชุมกําหนดไว้ปีละ � ครั �ง จะเป็นการประชุมเฉพาะ

กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร โดยไม่มปีระธานเจา้หน้าที�บรหิาร  กรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายบรหิารอื�นๆ เขา้ร่วม

ประชุม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหก้รรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสที�ไดป้ระชุมระหว่างกนัเองเพื�อพจิารณาเกี�ยวกบั

ประเดน็ต่างๆ เกี�ยวกบัฝา่ยจดัการอย่างอสิระ โดยไม่มฝีา่ยบรหิารและสรุปผลใหฝ้า่ยบรหิารไดร้บัทราบ 
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ในปี 2561 ได้มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าทั �งปี จํานวนทั �งหมด 12 ครั �ง            

และเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้อกีจาํนวน � ครั �ง  ตามกาํหนดการดงันี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั �งจะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมทุกครั �ง เพื�อรายงานผลการ

ดําเนินงานนําเสนอข้อมูลที�เป็นประโยชน์ และรบัทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้สามารถ     

นําไปปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คร ั �งท ี�/2561 วนัท ี� เดอืน พุทธศกัราช

1 26 เมษายน 2561

การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2561 

ครั �งท ี�/2561 วนัท ี� เดอืน พุทธศกัราช

1 25 มกราคม 2561

2 22 กุมภาพนัธ์ 2561

3 29 มนีาคม 2561

4 26 เมษายน 2561

5 31 พฤษภาคม 2561

6 28 มถิุนายน 2561

7 26 กรกฎาคม 2561

8 30 สิงหาคม 2561

9 27 กนัยายน 2561

10 25 ตุลาคม 2561

11 29 พฤศจกิายน 2561

12 20 ธนัวาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  ประจําปี 2561 
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การถอืหุน้ของกรรมการทั �งทางตรงและทางออ้ม ณ 31 ธนัวาคม 2560 เปรยีบเทบียกบัสิ�นสดุ 31 ธนัวาคม 2561 

 
หมายเหต ุ   1.  * กรรมการอสิระ 

  2.  นายประภาส   ชุตมิาวรพนัธ ์  จาํนวนหุน้  19,022,666  หุน้ 

       นางสมุติรา     ชุตมิาวรพนัธ ์(ภรรยา) จาํนวนหุน้    3,048,163  หุน้ 

  3.  จาํนวนหุน้เพิ�มขึ�น (ลดลง) จากการซื�อขายหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น (หุ้น) จาํนวนหุ้น 

ร้อยละ

จาํนวนหุ้น หมายเหต ุ
ณ 

31/12/2560 

ณ          

31/12/2561 เพิ�ม (ลด) 

Par 0.50 บาท ในปี 2561 3 
ที�มีสิทธิ

ออกเสียง 

1 นายปรชีา   อรรถวภิชัน์* กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการ 15,681  15,681  -   0.00                 -   

2 นายประภาส   ชตุมิาวรพนัธ ์2 กรรมการ / ประธานบรหิาร 20,728,917  22,070,829    1,341,912  5.758 ซื�อหุน้เพิ�ม  

(รวมคู่สมรส)   1,341,912 หุน้ 

3 นายพงศ ์  ชนิธรรมมติร กรรมการ / รองประธานบรหิาร             -   -                  -   -   ไมม่หีุน้ TSTE 

4 นายชนะชยั   ชตุมิาวรพนัธ ์ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 63,818,515  63,818,515  -   16.649  -   

5 นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล กรรมการ -   -   -   -   ไมม่หีุน้ TSTE 

6 นายจเดจ็   อนิสว่าง* กรรมการอสิระ         -               -                  -   -   ไมม่หีุน้ TSTE 

7 นางสาวจฑุาทพิย ์  อรณุานนทช์ยั* กรรมการอสิระ 153,331  153,331      -   0.040  - 

8 นายสมชาย   ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 625,781  625,781                 -   0.163  - 

9 นายชลชั   ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 191,664  191,664                 -   0.050  - 

10 นายธนดล   สุจภิญิโญ กรรมการ 3,834,354  3,834,354                 -   1.000  - 

11 นายวนิย ์  ชนิธรรมมติร กรรมการ 2,827,811  2,827,811                 -   0.738  - 

12 นายสุวฒัน์   สมัมาชพีวศิวกุล* กรรมการอสิระ - -                -   - ไมม่หีุน้ TSTE 

13 นางพวงทพิย ์  ศลิปศาสตร*์ กรรมการอสิระ - -                -   - ไมม่หีุน้ TSTE 

14 นางเยาวนุช   เดชวทิกัษ ์ กรรมการและรองกก.ผจก.ใหญ่ 31,299,893  31,299,893                 -   8.165  - 

15 นายพลัลภ  เหมะทกัษณิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - -                -   - ไมม่หีุน้ TSTE 
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การแต่งตั �งและถอดถอนกรรมการ 

การแต่งตั �งและถอดถอนกรรมการบริษทั  สรปุได้ดงันี�  

1.  กรรมการของบรษิทัเลอืกตั �งโดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้  โดยมจีํานวนไม่น้อยกว่าหา้คน ซึ�งกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดต้องมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัรและมกีรรมการที�เป็นอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทั �งหมด ซึ�งปจัจุบนับริษัท มีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 15 คน     
โดยกรรมการอสิระทุกท่านมคีุณสมบตัติามที�กฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด 

2.  ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี� 

(�)  ผูถ้อืหุน้รายหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถอื 
         (�)  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสยีงที�มอียู่ทั �งหมดตาม (�) เลอืกตั �งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคน   
เป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

(�)  บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการที�จะพงึมหีรอืจะเลอืกตั �งในครั �งนั �น 

(�)  ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั �งในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการ   
ที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �นใหผู้เ้ป็นประธานในที�ประชุมนั �นเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด 

3. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั �งให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ�งในสามเป็น

อัตราถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสามกรรมการ      

ที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �น ให้กรรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 

สว่นในปีที�สามและปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

4.  นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
(4) ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5) ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 

5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถงึบรษิ ั

6. ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลอืก

บุคคลซึ�งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� ตามที�

คณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาและเสนอที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพจิารณาเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทน

ดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงวาระที�ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที�ตนแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนกรรมการ            
ที�ยงัเหลอือยู่ 

7. ที�ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดคนหนึ�งออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนผู้ถอืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่า                 
กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

8. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
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การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท มกีารประเมนิผลงานตนเองทั �งคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อช่วยใหค้ณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงานประเดน็และ

อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที�ผ่านมาโดยมวีตัถุประสงคใ์นการนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงการปฏบิตัิ

หน้าที�และเพิ�มประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการโดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั �งคณะ”          

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ภายหลงัคณะกรรมการแต่ละคณะประเมนิผลงานเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมนิผลการปฎิบตังิาน

กลบัมายงัสาํนกัเลขานุการบรษิทั และเลขาคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื�อรวบรวมผลประเมนิของกรรมการแต่ละ

คนและสรุปผลการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรบัทราบต่อไป 
 

หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั �งคณะและรายบุคคล) 

การประเมนิผลการปฏบิตัิงานคณะกรรมการบรษิทั บรษิัทได้นําแบบฟอร์มประเมนิตนเองของคณะกรรมการ

บรษิทั ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งหลกัเกณฑใ์นการประเมนิประกอบการพจิารณา 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
 

การประเมินตนเองของกรรมการทั �งคณะ ประจาํปี 2561 

การประเมินคณะกรรมการบริษทั 

ลาํดบั หวัข้อประเมิน 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั 3.615 ดมีาก 

2 บทบาท หน้าที� ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 3.543 ดมีาก 

3 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั �.��� ดมีาก 

4 การทาํหน้าที�ของกรรมการบรษิทั �.��� ดมีาก 

5 ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 3.613 ดมีาก 

6 การพฒันาตนเองของกรรมการบรษิทั และการพฒันาผูบ้รหิาร �.��� ดมีาก 

  ภาพรวมเฉลี�ย �.��� ดีมาก 
 

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 

ลาํดบั หวัข้อประเมิน 
รายบคุคล รายคณะ 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.600 ดมีาก 3.667 ดมีาก 

2 การประชุมของคณะกรรมการ 3.650 ดมีาก 3.889 ดมีาก 

3 บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ �.��� ดมีาก 3.633 ดมีาก 

  ภาพรวมเฉลี�ย �.��� ดีมาก �.��� ดีมาก 
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ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ลาํดบั หวัข้อประเมิน 
รายบคุคล รายคณะ 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.600 ดมีาก 3.667 ดมีาก 

2 การประชุมของคณะกรรมการ 3.650 ดมีาก 3.556 ดมีาก 

3 บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3.400 ดมีาก 3.416 ดมีาก 

  ภาพรวมเฉลี�ย 3.550 ดีมาก 3.546 ดีมาก 
 

ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ลาํดบั หวัข้อประเมิน 
รายบคุคล รายคณะ 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.600 ดมีาก 3.69 ดมีาก 

2 การประชุมของคณะกรรมการ 3.650 ดมีาก 3.733 ดมีาก 

3 บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3.400 ดมีาก 3.48 ดมีาก 

  ภาพรวมเฉลี�ย 3.550 ดีมาก 3.634 ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) 

ลาํดบั หวัข้อประเมิน 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็   

4 

1 ความเป็นผูนํ้า 4.0 ดมีาก 

2 การกาํหนดกลยุทธ ์ 3.3 ดมีาก 

3 การปฏบิตัติามกลยุทธ ์ 3.8 ดมีาก 

4 การวางแผนและผลการปฏบิตัทิางการเงนิ 3.7 ดมีาก 

5 ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 3.8 ดมีาก 

6 ความสมัพนัธก์บัภายนอก 3.8 ดมีาก 

7 การบรหิารและความสมัพนัธก์บับุคลากร 3.5 ดมีาก 

8 การสบืทอดตําแหน่ง 3.3 ดมีาก 

9 ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 4.0 ดมีาก 

10 คุณลกัษณะส่วนตวั 4.0 ดมีาก 

  ภาพรวมเฉลี�ย 3.7 ดีมาก 

 

ทั �งนี�การประเมนิตนเองของประธานเจ้าหน้าที�บรหิารนั �น ผลการประเมนิจะเป็นส่วนหนึ�งของการกําหนด

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที�บรหิารในแต่ละปีดว้ย 
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การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญั ใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

เพื�อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื� อง ทั �งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท                    

โดยคณะกรรมการบรษิทัทุกท่านตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพื�อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าที�ในฐานะกรรมการคณะกรรมการ 

และผูบ้รหิารระดบัสงู โดยคณะกรรมการบรษิทัไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) ในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร 

The Role of Chairman (RCP) หลกัสตูร Audit Committee Program 
 

เลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลกัสูตร CSP และ EMT ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
 

สาํหรบักรรมการที�เขา้รบัตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบรษิทั  บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมเอกสารใหก้รรมการ

ใหม่ไดร้บัทราบนโยบายธุรกจิรวมทั �งขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง เช่น โครงสรา้งทุน ผูถ้อืหุน้ ผลการดําเนินงานรวมทั �งกฎหมาย

กฎเกณฑ์ต่างๆ  พร้อมทั �งส่งมอบคู่มอืสําหรบักรรมการ ซึ�งเป็นขอ้มูลที�เป็นประโยชน์สาํหรบัการเป็นกรรมการบรษิทั

ใหก้บักรรมการทั �งนี�คู่มอืกรรมการประกอบดว้ย 

1.  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรบัปรุง) 

2.  ขอ้พงึปฏบิตัทิี�ดสีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน 

3.  จรรยาบรรณธุรกจิ 

4.  หนงัสอืรบัรองบรษิทั วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั 

5.  คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของ ก.ล.ต. 

6.  หนงัสอืรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน 

7.  หลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน 

8.  รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจาํปีของบรษิทัฉบบัล่าสดุ 
 

ในกรณีกรรมการที�ยงัไม่ผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการบรษิัท บรษิัทจะดําเนินการส่งเขา้รบัการอบรม               

โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

สาํหรบัในปี ���� นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัช)ี ไดเ้ขา้อบรม หลกัสตูรประเดน็การ

เปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสําคัญ TFRS 15 และร่าง TFRS9,TFRS15 หลักสูตร        

สรุปการเปลี�ยนแปลงและประเดน็ที�สําคญัของ TFRS (ฉบบัปรบัปรุง 2560)  หลกัสูตรการทํา Cash Budgeting เพื�อ

ผูบ้รหิารระดบัสงูในการวางแผนและการตดัสนิใจสาํหรบัผูบ้รหิาร 
 

แผนการสืบทอดงาน 

บริษัทฯ เห็นว่าองค์กรจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้ ขึ�นอยู่กับบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ              

มคีุณธรรม สําหรบัตําแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนศกึษาหาขอ้มลูคดัเลอืกบุคคลใหเ้หมาะสมกบัตําแหน่งงาน เป็นแผนการสบืทอดงานต่อไปในอนาคต 
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8.2  ผูบ้ริหาร 

                ผูบ้ริหาร� ณ �� ธนัวาคม ����  

�. นายชนะชยั   ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร   
�. นายพลัลภ   เหมะทกัษณิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
3. นางเยาวนุช   เดชวทิกัษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 
4. นายธนากร�   เจรญิวงศา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานยุทธศาสตรแ์ละสนบัสนุนองคก์ร  
�. นางสาวอมรรตัน์  หตัถกรรม        ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
 

หมายเหต ุ�  ผูบ้รหิาร หมายถงึผูบ้รหิารตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด    

                     หลกัทรพัย ์ 

   �  แต่งตั �งนายธนากร เจรญิวงศา ดาํรงตําแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานยุทธศาสตรแ์ละ   

     สนบัสนุนองคก์ร (มผีลตั �งแต่วนัที� � มกราคม ����) 
 

การถือหลกัทรพัยข์องผูบ้ริหารระดบัสูง เปรียบเทียบ 3 ปี 

ลาํดบั ชื�อ – นามสกุล 
จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนหุน้เพิ�ม (ลด) 

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

1 นายชนะชยั      ชุตมิาวรพนัธ ์ 63,818,515 ��,���,��� ��,���,��� ไม่เปลี�ยนแปลง 

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรที�ยงัไม่บรรลุนิตภาวะ  ไม่มกีารถอืหุน้) 

     2 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ - - - ไมม่ีหุ้น TSTE 

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรที�ยงัไม่บรรลุนิตภาวะ  ไม่มกีารถอืหุน้) 

� นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 31,299,893 31,299,893 ไม่เปลี�ยนแปลง 

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรที�ยงัไม่บรรลุนิตภาวะ    ไมม่กีารถอืหุน้) 

� นายธนากร เจรญิวงศา - - - ไม่มหีุน้ TSTE 

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรที�ยงัไม่บรรลุนิตภาวะ    ไมม่กีารถอืหุน้) 

� นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรมก - - - ไม่มหีุน้ TSTE 

 

หน้าที�และความรบัผดิชอบโดยรวมของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั คอืการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
วิสยัทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ รวมถึงหน้าที�และความรับผิดชอบใน        
การดาํเนินงานตามแผนธุรกจิและบรหิารงบประมาณตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ 

 

ในปี 2561 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และระดบัผูจ้ดัการฝ่ายทุกสายงานจะร่วมประชุมกบัประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  
ทุกวนัพุธที� 1 และพุธที� 3 ของเดอืน เพื�อตดิตามผลการดาํเนินงานและแลกเปลี�ยนความคดิเหน็เพื�อปรบัปรุงการทํางาน
และเป็นการเพิ�มประสทิธภิาพในการทาํงานใหด้ยีิ�งขึ�น 
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ทั �งนี� ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ.23/2551     

เรื�องกําหนดบทนิยามผู้บริหารเพื�อการปฏิบตัิตามหมวด 3/1 แห่งพรบ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535       

ซึ�งแกไ้ขโดยพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ.2551 โดยผูบ้รหิารทั �ง 6 คน ไม่มคีุณสมบตัติอ้งหา้ม

ดงันี� 

1. ไม่มปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิเกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดยทุจรติ 

2. ไม่มปีระวตักิารทาํรายการที�ทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 
 

อนึ�ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที�มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจ         

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กจ.8/2553 เรื�องการกาํหนดลกัษณะความน่าไวว้างใจ

ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
 

อาํนาจอนุมตัติามคู่มอือาํนาจดาํเนินการ 

งบประมาณประจาํปี คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

งบโครงการลงทุนใหม่     รายการมมีลูค่ามากกว่า 25 ลา้นบาท  คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

งบโครงการลงทุนใหม่     รายการมมีลูค่าไม่เกนิ   25 ลา้นบาท  คณะกรรมการบรหิารอนุมตั ิ

งบโครงการลงทุนใหม่     รายการมมีลูค่าไม่เกนิ     5 ลา้นบาท  ประธานเจา้หน้าที�บรหิารอนุมตั ิ

และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อทราบ 

หมายเหตุ * อํานาจอนุมตัดิงักล่าวอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

1. กํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัโดยรวม เพื�อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดําเนินงานของบรษิทั 
และตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. กําหนดกลยุทธแ์ละแผนการธุรกจิ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และดําเนินการเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามกลยุทธแ์ละแผนการทางธุรกจิที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3. แสวงโอกาสทางธุรกจิการลงทุนใหม่ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื�อเพิ�มรายได้
ใหแ้ก่บรษิทั เสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา 

4. บรหิารงานบรษิทัตามนโยบาย และเป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณ
ของบรษิทั รวมถงึแผนธุรกจิที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. มอบอํานาจ หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื�นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที�เป็นไปตาม
หลกัเกณฑอ์าํนาจอนุมตั ิหรอืระเบยีบขอ้กาํหนด หรอืคาํสั �งที�คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดไว ้

6. ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
7. พจิารณาการเขา้ทาํสญัญาเกี�ยวกบัธุรกจิของบรษิทั และสญัญาต่างๆ ซึ�งเป็นผลประโยชน์ต่อกจิการของบรษิทั 

รวมทั �งกําหนดขั �นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบรษิทั 

8. มอีํานาจในการออก แกไ้ข เพิ�มเตมิ ปรบัปรุง ระเบยีบ คําสั �ง และขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทํางานของบรษิทั 
เช่น การบรรจุ แต่งตั �ง ถอดถอน และวนิยัพนกังานและลกูจา้ง 
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ทั �งนี�การใชอ้ํานาจของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื�นที�ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

เห็นสมควร ไม่รวมถึงอํานาจ หรือการมอบอํานาจในการอนุมตัิรายการใดที�ตนเองหรอืบุคคลเกี�ยวขอ้ง ซึ�งอาจมีความ

ขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม 

หรอืรายการที�ไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกจิปกติทั �วไปของบรษิัท บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วม ซึ�งการอนุมตัิรายการ

ดงักล่าวต้องเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื�อพจิารณา และอนุมตัติาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
 

8.3  เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหน้าที�ของเลขานุการบริษัท ซึ�งมีส่วนช่วย

สนบัสนุนการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีปฏบิตัถิูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั �ง นางจุไรรตัน์ นิลดํา ดํารงตําแหน่งเลขานุการบรษิัท ทําหน้าที�ประสานงาน

ระหว่างกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ ดูแลประสานงานดา้นกฎเกณฑต่์างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง สนับสนุนใหด้ําเนินการตาม

หลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ดี พร้อมปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั �งการตดิตามผลการปฎบิตั ิตามมตคิณะกรรมการ

บรษิทั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนรบัผดิชอบการจดัเกบ็เอกสารที�กฎหมายกาํหนด โดยเปิดเผยคุณสมบตัใินแบบ

รายงาน 56-1 และรายงานประจําปี เอกสารแนบรายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม                

และเลขานุการบรษิทั 
 

8.4  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

8.4.1  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  

“ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 วรรคหนึ�งกําหนดว่า หา้มมใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิ

หรอืทรพัยส์นิอื�นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ในกรณีที�ขอ้บงัคบัของบรษิัท

มไิดก้าํหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ�งใหเ้ป็นไปตามมตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้  
 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 12 กําหนดว่า “ กรรมการของบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการปฏบิตัหิน้าที�ซึ�ง

ค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงนิเดอืน เบี�ยประชุม เบี�ยเลี�ยง  โบนสั” 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ทําหน้าที�ทบทวน

พจิารณากําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสาํหรบัคณะกรรมการ โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัทในบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน         

รวมทั �งพจิารณาอตัราการขยายตวัทางธุรกจิ และภาระความรบัผดิชอบของกรรมการ สถานะทางการเงนิของบรษิทั        

ทั �งนี�บรษิทัไดข้ออนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้แลว้ ดงันี�.- 
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ค่าตอบแทนกรรมการ  (ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน) 

ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจาํปี 2560 ครั �งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 มมีติอนุมตัเิฉพาะเบี�ย
ประชุมประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย  สาํหรบัปี 2561 เป็นดงันี�.- 

-  ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดอืนละ 78,000. - บาท 
-  ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดอืนละ 18,000. – บาท –  

เบี�ยประชุมคณะกรรมการ 
    ประธาน (เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง) 18,000.- บาท   (ปรบัเพิ�มขึ�น 6,000 บาท) 
    กรรมการ (เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง) 12,000.- บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

-  ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดอืนละ 12,000. - บาท 
-  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดอืนละ    6,000. - บาท 

เบี�ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครั �งละ 
   เบี�ยประชุมประธาน ครั �งละ 12,000.-  บาท (ปรบัเพิ�มขึ�น 6,000 บาท) 
   เบี�ยประชุมกรรมการ ครั �งละ   6,000.-  บาท 
 

สําหรบัเงนิโบนัสที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีครั �งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 มมีตอินุมตัใิห้
จ่ายเงนิโบนสัใหแ้ก่คณะกรรมการตามมตทิี�ประชุมคณะกรรมการโดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานในปีที�ผ่านมา 

 

ค่าตอบแทนกรรมการที�เป็นตวัเงิน  ณ วนัที�  31  ธนัวาคม  2561       

หน่วย:บาท 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ 

TSTE 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน โบนัส ค่าเบี�ย 

โบนัส รวม 
กรรมการ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 
ประชมุ 

� นายปรชีา   อรรถวภิชัน์ 1,056,000.00     192,000.00 351,000.00 1,599,000.00 

2 นายประภาส   ชุตมิาวรพนัธ ์ 216,000.00     132,000.00 81,000.00 429,000.00 

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

4 นายชนะชยั   ชุตมิาวรพนัธ ์ 216,000.00     138,000.00 81,000.00 435,000.00 

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

6 นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล 216,000.00     144,000.00 81,000.00 441,000.00 

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

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

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

10 นางสาวจฑุาทพิย ์  อรณุานนทช์ยั 216,000.00     120,000.00 81,000.00 417,000.00 

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

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

13 นายจเดจ็   อนิสวา่ง 216,000.00 144,000.00 54,000.00 144,000.00 81,000.00 639,000.00 

14 นางพวงทพิย ์  ศลิปศาสตร ์ 216,000.00 72,000.00 27,000.00 144,000.00 81,000.00 540,000.00 

15 นายสวุฒัน์   สมัมาชพีวศิวกุล 216,000.00 72,000.00 27,000.00 168,000.00 81,000.00 564,000.00 

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

ค่าตอบแทนอื�นๆ ที�มิใช่ตวัเงิน  

ประกนัสขุภาพกลุ่ม และการตรวจสขุภาพประจาํปี โดยเป็นการประกนักลุ่มรวมกบัพนกังานทั �งองคก์ร 
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8.4.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร  ในปี 2561  ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน และไม่มีเบี�ยประชุม 
 

นโยบายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (Chief of Executive Officer) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสของประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร และนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนจะมีทั �งระยะสั �นและระยะยาว โดยมีข ั �นตอนการพิจารณาชดัเจน โดยการพิจารณาระยะสั �น คือการ
พจิารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกจิของบรษิทัในแต่ละปีว่า เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกจิที�คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับผลประกอบการในธุรกิจเดียวกัน และภาพรวมในระยะยาว           
คือความสามารถในการเชื�อมโยงวิสยัทัศน์ พันธกุล กลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน 
ความสามารถในการพฒันา ปรบัปรุงประสทิธภิาพ และแกไ้ขการดําเนินงานใหอ้ย่างทนัท่วงทแีละทนัต่อสถานการณ์
ของธุรกจิ รวมถงึพจิารณาจากคะแนนการประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าที�บรหิารโดยคณะกรรมการบรษิทั 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  (Managing Director) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน้าที�เป็นผูด้แูลทางดา้น Operation  คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหอ้ยู่ในอาํนาจ
อนุมตัขิองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตามนโยบายทั �งในระยะสั �น 
และระยะยาว โดยมขี ั �นตอนการพจิารณา และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

1. การพจิารณาจากภาระหน้าที�ความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามนโยบายที�ไดร้บัมอบหมาย           
งานทางดา้น Operation  

2. พจิารณาจากผลการดาํเนินงานในทุกมติวิ่า เป็นตามแผนธุรกจิ 
3. พจิารณาจากความสามารถในการพฒันาธุรกจิและปรบัปรุงประสทิธภิาพใหด้ขีึ�น 

 

 ในปี 2561 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง � คน มีรายละเอียดดงันี�  

 ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ  ผูบ้รหิาร ตามนิยามสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

 

 

 

รายละเอียดค่าตอบแทน จาํนวนเงิน 

ค่าตอบแทนที�เป็นเงนิเดอืนรวม 19,994,750 

โบนสั 8,202,542.00 

ค่าครองชพีและอื�นๆ 28,800.00 

ค่านํ�ามนัรถ 219,331.00 

รวม 29,643,335.00 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอื�นๆ (ที�ไม่ใช่ตวัเงิน) 

1. ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร   มรีถประจาํตําแหน่ง+พนกังานขบัรถ+ค่านํ�ามนัรถ 

2. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   มรีถประจาํตําแหน่ง+พนกังานขบัรถ+ค่านํ�ามนัรถ 

3. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   มพีนกังานขบัรถ+ค่านํ�ามนัรถ 

สายงานบญัชแีละการเงนิ        

  �.   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                             มรีถประจาํตําแหน่ง+ค่านํ�ามนัรถ 

สายงานยุทธศาสตรแ์ละสนบัสนุนองคก์ร    

              �.   ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  มคี่านํ�ามนัรถ 
 

8.5  บุคลากร     

จาํนวนพนักงานและค่าตอบแทน 

   โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพื�อให้มคีวามเป็นเอกภาพ    
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การกํากับดูแลของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร        
ทั �งนี� บุคคลของบรษิทัและบรษิทัย่อยสามารถถ่ายโอนภาระหน้าที�ความรบัผดิชอบเพื�อการเตบิโตกา้งหน้าไดต้ลอดเวลา 

ทั �งนี� บรษิทัมนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบเงนิเดอืน ค่าครองชพี รางวลัผลตอบแทน
การทํางาน ซึ�งไดก้ําหนดใหพ้จิารณาจากผลการดําเนินงานในแต่ละปี เพื�อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทความร่วมมอื
ร่วมใจของพนกังานทุกคนที�ช่วยผลกัดนัใหก้ารดาํเนินธุรกจิของบรษิทับรรลุเป้าหมาย 

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานบริษทัและบริษทัย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานตั �งแต่        
ระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ลงไปถงึระดบัปฏบิตักิาร  โดยใช ้KPI เป็นตวักาํหนดการวดัผล KPI องคก์รประกอบดว้ย 

 

1. การเงนิ       40% 

2. ผูม้สีว่นไดเ้สยี       5% 

   3. การดาํเนินงาน 

        - Operation ปกต ิ     35% 

       - งานโครงการ      20% 

   4. การพฒันาคนและวฒันธรรมองคก์ร    0% 

                   รวม           100% 
 

ทั �งนี� ขอ้มลูที�ไดจ้ากการประเมนิผลงาน บรษิทัจะนําขอ้มลูเหล่านั �นมาพจิารณาในการใหโ้บนสั การพจิารณา

การเลื�อนตําแหน่ง การปรบัอตัราค่าตอบแทน และการพฒันาพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานที�มศีกัยภาพสงู และผูส้บื

ทอดตําแหน่ง เพื�อใหพ้นกังานมขีวญักาํลงัใจในการทาํงาน และใหบ้รษิทัมพีนกังานที�พรอ้มจะกา้วขึ�นมาสูใ่นตําแหน่ง

ผูบ้รหิารของบรษิทัที�จะขบัเคลื�อนใหบ้รษิทักา้วไปขา้งหน้า   
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ในปี 2561 บรษิทัมพีนกังานรวมทั �งสิ�น �� คน (รวมผูบ้รหิาร) โดยแยกตามสายงานดงันี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
 

แผนก /ฝา่ย 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 8  คน  ฝา่ยปฏบิตักิารท่าเรอื                     7  คน 

สาํนกัเลขา                     3  คน ฝา่ยพฒันาธุรกจิและลกูคา้สมัพนัธ ์     3  คน 

ฝา่ยบญัช ี                    ��  คน ฝา่ยทรพัยากรบุคคล                       4  คน 

ฝา่ยการเงนิ                    7  คน ฝา่ยธุรการ                                 14  คน 

IT                                2  คน ด่านชั �งนํ�าหนกั                            15  คน 

ฝา่ยจดัซื�อและพสัดุ           5  คน ฝา่ยซ่อมบาํรงุและยานยนต ์            13  คน 

สรุปรวม     91  คน 

 

 

 

 

 

     

 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้อนุมตัิในการปรบัปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและสวสัดกิารของกลุ่ม 
TSTE โดยสถาบนัการเงินเป็นผู้บริหารจดัการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั �นออกจากงานตาม
ระเบยีบว่าดว้ยกองทุน โดยในปี 2561 ไดห้กัเงนิสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 869,079.00 บาท ซึ�งไดด้าํเนินการดงันี� 

1) ยกเลกิเงนิชดเชยเหน็จเกษียณอายุ (เงนิเดอืน x 0.5 x อายุงาน) ให้กบัพนักงานที�มสีทิธไิด้รบัจํานวน     
18 คน ในเดอืนมถุินายน 2561 

2) ในเดอืนกรกฎาคม 2561 พนักงานทุกรายเขา้สู่ระบบกองทุนเลี�ยงชพี โดยอตัราเงนิสะสมจากเดมิ 2%  
เป็น 3-5% โดยหกัจากเงนิเดอืนพนกังาน  

  นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

ในปี 2561 ฝ่ายบรหิารให้ความสําคญักบัการอบรมพนักงานที�ต้องมทีกัษะในการทํางาน ให้เหมาะกบั

ภาระหน้าที�ความรบัผดิชอบ และสอดคล้องนโยบายขององค์กรด้วย โดยเฉพาะพนักงานที�ต้องปฎิบตัิหน้าที�เกี�ยวกบั 

การขบัยานพาหนะ รถโฟลล์ฟิท ์ รถเครน รถบรรทุก ตลอดจนการทาํงานในที�สงู เป็นตน้ พนกังานเหล่านี�ควรไดร้บัการ

ฝึกอบรมจากหน่วยงานที�เชื�อถือได้ มีมาตรฐาน ออกใบรับรองให้กับพนักงานที�ได้ผ่านการฝึกอบรม และรวมถึง        

เรื�องของสุขอนามัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อม ซึ�งมีความสําคัญต่อองค์กร และเกี�ยวข้องกับการกํากับดูแล           

ของหน่วยงานภาครฐัด้วย บรษิัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที�ความปลอดภยัในการทํางานวชิาชพี (Safety Officer)          

ซึ�งมหีน้าที�ในการคอยดแูลและป้องกนัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุจากการทาํงาน และใหป้ฏบิตัไิปตามที�กฎหมายกาํหนด   

 

ค่าตอบแทนพนักงานที�เป็นตวัเงิน จาํนวนเงิน 

เงินเดือนรวม 19,538,622.72 

โบนัส 9,813,180.00 

ค่าล่วงเวลา 2,067,613.00 

ค่าครองชีพและอื�น 393,000.00 

เงินสวสัดิการ* 4,102,195.00 

รวม 33,518,786.72 
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เสริมสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์ 

โดยพนกังานที�เป็น จป.ของบรษิทัไดม้กีารจดัประชุม Morning Talk เพื�อวตัถุประสงคด์งันี� 
1. เพื�อเป็นการแจง้ขา่วสารต่างๆจาก Safety, HR, ธุรการ 
2. เป็นการสื�อสาร 2 ทาง 
3. เป็นการเขา้ไปรบัทราบถงึปญัหาจากพนกังานโดยตรง 
4. เป็นการเน้นยํ�าในเรื�องความปลอดภยัในการทาํงาน  

มกีารจดัสง่พนกังานเขา้ฝึกอบรมนอกสถานที�หรอืการจดัฝึกอบรมหน้างาน ดงันี� 

1. กจิกรรม อบรมความปลอดภยัในการทาํงานและตรวจสารเสพตดิในสถานประกอบกจิการ 
2. หลกัสตูรความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสาํหรบัลกูจา้งใหม ่
3. หลกัสตูร ISO 9001:2015 
4. หลกัสตูรการขบัและบาํรุงรกัษารถยกอย่างถูกวธิแีละปลอดภยั (โฟคลฟิท)์ 
5. หลกัสตูรการใชแ้ละบาํรุงรกัษาเครื�องจกัร (รถตกั) 
6. หลกัสตูร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC) 

และบริษัทยังให้ความรู้ในเรื�องความปลอดภัยในการทํางานบนที�สูง การดับเพลิงและอพยพในกรณี           

เกดิอคัคภียัซึ�งเป็นการสรา้งความรูแ้ละความสามารถไม่เพยีงช่วยเหลอืตนเองแต่ยงัสามารถช่วยเหลอืผูอ้ื�นและผูอ้าศยั

อยู่ในชุมชนใกลเ้คยีง  

การอบรมของพนกังาน บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน)  เริ�ม � กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2561 

โดยเฉลี�ยภายใน 4 เดอืน 

 จาํนวนพนกังาน �� คน 

จาํนวนชั �วโมงการอบรม � หลกัสตูร �� ชั �วโมง 

ชั �วโมงการอบรมโดยเฉลี�ย �.�� ชั �วโมง/คน 
 

ดา้นสขุอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ในปี ���� พนกังานของบรษิทัฯ มกีารลาดงันี� 

ประเภทการลา จาํนวนคน 

การเกดิอุบตัเิหตุจากการทาํงาน � 

การลาปว่ย �� * 

การเจบ็ปว่ยจากการทาํงาน � 
              

    หมายเหต ุ * การลาปว่ยทั �วไปของพนกังาน ไม่ไดเ้กดิจากการทาํงาน                   
 

          ความปลอดภยัในการปฎิบติังาน 

บรษิทัฯ ไดส้่งพนักงานเขา้อบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน การอบรมภาคปฏบิตัใินการ

ป้องกนัอคัคภียัและฝึกซอ้มป้องกนัท่าเรอื ทุกปี ปจัจุบนับรษิทัไดร้บัการรบัรองหนังสือรบัรองการปฏบิตัขิองท่าเรอืเพื�อ

การรกัษาความปลอดภยั SOC ตาม ISPS Code ซึ�งออกโดยกรมเจา้ท่าตั �งแต่ 19 ธนัวาคม 2560 ถงึ 18 ธนัวาคม 2565 

(รวม 5 ปี) 
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 ความปลอดภยั อาชีวอนานัย และสิ�งแวดล้อม 

 บรษิัท มคีวามมุ่งมั �นที�จะดําเนินธุรกจิบนพื�นฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อมที�ด ีโดยมแีนว

ปฏบิตั ิดงันี� 
 

1. บรษิทัจดัทาํแผนงานดา้นความปลอดภยัประจาํปี  

2. ทาํการตดิประกาศสญัลกัษณ์เตอืนอนัตราย และเครื�องหมายเกี�ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั ฝึกอบรม

ใหค้วามรูใ้นเรื�องของความปลอดภยัในการทาํงานแก่พนกังานที�ปฎบิตังิานภาคสนามทุกเชา้   

3. จดัหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลที�ได้มาตรฐานให้พนักงานได้สวมใส่ในขณะปฏบิตัิงาน   

เช่นเขม็ขดัพยุงหลงั รองเท้านิรภยั ถุงมอื เสื�อติดสะท้อนแสง หน้ากากกนัฝุ่น Safety Belt สําหรบัรถยก   

ตรวจสอบวดัสภาพลอ้มในการทาํงาน ไดแ้ก่ แสง เสยีง ความรอ้น  ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตอืนภยั ดบัเพลงิ 

ประตูหนีไฟ เป็นประจาํ 

4. บรษิัทฯ ได้จดัตั �งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน เพื�อการ

ปฏบิตังิานของพนกังานมคีวามปลอดภยั ปราศจากอุบตัเิหตุ และโรคอนัเนื�องจากการทาํงาน 
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การกาํกบัดแูลกิจการ 
 

9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการกาํกบัดแูลที�ด ีเนื�องจากตระหนกัว่า การกาํกบัดแูลที�ดสีามารถ
เพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ อนัประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื�นฐานแห่งความรบัผิดชอบ 
ซื�อสตัย์สุจรติ มคีุณธรรมและจรยิธรรม ซึ�งเป็นปจัจยัสําคญัที�ส่งผลใหก้ารดําเนินธุรกจิของบรษิัทเป็นไปอย่างโปร่งใส      
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มั �นคงและเจรญิเตบิโตอย่างยั �งยนื  

9.1  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

  ในปี ���� นโยบายการกํากบัดูแลได้ปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัหลักการกบัดูแลกิจการที�ดี สําหรับบริษัท       
จดทะเบียน ปี ���� (CG CODE) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญกับการนําหลักการกํากับดูแลมาปฏิบัติ       
เพราะเป็นปจัจยัที�มคีวามสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจอย่างยั �งยืน มีระบบการบริหารจดัการคํานึงถึงคุณธรรม ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อนัเป็นพื�นฐานที�ส่งเสรมิการดําเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และเพิ�มประสทิธผิล โดยมุ่งเน้นการ
สร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ และคํานึงถึงผูม้สี่วนได้เสยีโดยส่วนรวม โดยคณะกรรมการจะดูแลใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามนโยบายและขอ้ปฏบิตัทิี�ระบุไว ้โดยจะปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทําทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน (Code of Conduct) โดยไดร้บั
การอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อประกาศให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ
บริษัทฯ มีความเข้าใจ และสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน  
สอดคลอ้งตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดทีั �ง � หมวด ไดแ้ก่ 

1. สทิธผิูถ้อืหุน้  
2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
3. การคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส  
5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  ไว้ดงันี� .- 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเชื�อมั �นและตระหนักถึงความสําคญัของการกําากับดูแลกิจการที�ดี     
เพื�อเพิ�มความเชื�อมั �นให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มและพฒันาการที�ทําาให้เกดิการกํากบัดูแล
กิจการที�ดีของบริษัท ซึ�งรวมถึงความเข้าใจ ของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสยี     
โอกาสและความเสี�ยงที�มผีลกระทบต่อการดาํเนินกจิการ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะทาํการทบทวนนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการเสมอ และทําการเผยแพร่นโยบายการกํากบัดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท ที� www.tstegroup.com 
เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัทราบแนวทางปฏบิตัแิละการดาําเนินธุรกจิของบรษิทั ภายใต้
หลักการกําากับดูแลกิจการที�ดี นอกจากนี�บริษัทยังได้ทําการเผยแพร่และสื�อสารไปยังพนักงานของบริษัท                  
เพื�อใหร้บัทราบและยดึถอืปฏบิตั ิตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดัดว้ย 

1.  ใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนนําเอาหลกัสาํคญัในการกาํกบัดแูลกจิการที�ดใีนการปฏบิตั-ิ
หน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบ ซื�อสตัยส์ุจรติ เที�ยงธรรม โปร่งใส มวีสิยัทศัน์ ทั �งหมดต้องอยู่ภายใต้จรยิธรรมในการประกอบ
ธุรกจิเพื�อใชใ้นการดาํเนินงานและใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคณะกรรมการผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรม 

2.  คณะกรรมการบรษิทัจะปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบมกีารจดัแบ่งบทบาทหน้าที�อย่างชดัเจน 
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3.  คณะกรรมการบรษิัท มบีทบาทสําคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที�สําคญั                 
โดยจะต้องพิจารณาถึงปจัจัยเสี�ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที�มีความเหมาะสม รวมทั �งต้องดําเนินการ         
เพื�อใหม้ั �นใจว่าระบบบญัช ีรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชมีคีวามน่าเชื�อถอื 

4.  คณะกรรมการบรษิทั จะต้องเป็นผูนํ้าและเป็นตวัอย่างในการปฏบิตังิานตามแนวทางการกํากบัดูแลกจิการ
ที�ด ีและดแูลในเรื�องการจดัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

5.  คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มกีารประเมนิผลตนเองรายปี เพื�อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการฯ 

6.  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากําหนดจรรยาบรรณของบริษัท เพื�อให้คณะกรรมการผู้บริหาร 
พนกังานรวมถงึลกูจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัคิวบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบบรษิทั 

7.  มกีารเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัในเรื�องทางการเงนิและที�ไม่ใช่เรื�องทางการเงนิ อย่างเพยีงพอเชื�อถอื
ไดแ้ละทนัเวลา เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั 

8.  ผูถ้อืหุน้บรษิทั จะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั มสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศและมชี่องทาง
ในการสื�อสารกบับรษิทัที�เหมาะสม 

9.  มีระบบการคดัสรรบุคลากรที�จะเขา้มารบัผิดชอบในตําแหน่งบริหารที�สําคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสม     
และมกีระบวนการสรรหาที�โปร่งใสเป็นธรรม 

บรษิทั มนีโยบายในการส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านเขา้รบัการอบรมกบัสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

และสถาบนัอื�นๆ ในหลกัสตูรที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นการเพิ�มพูนความรู้ดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวกบับทบาทหน้าที�ของกรรมการ                  

โดยแจ้งให้กรรมการทราบ  ส่งเสริมการปลูกจิตสาํนึกแห่งความรบัผิดชอบภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ดี

ให้กบักรรมการ  ผูบ้รหิาร  พนักงานและผูเ้กี�ยวขอ้งใหพ้นักงานทุกคนไดร้บัทราบข่าวการดําเนินการที�เกี�ยวกบัการกํากบั

ดูแลกจิการ  จดัใหม้กีารประชุมกนัในระดบัต่างๆ อย่างสมํ�าเสมอเพื�อเสรมิสร้างบรรยากาศที�ดเีป็นการเสรมิความเขา้ใจกนั

ระหว่างฝ่ายบรหิารและพนักงาน  เปิดโอกาสใหม้กีารซกัถามขอ้ขอ้งใจไดอ้ย่างอสิระตลอดจนเสรมิสรา้งใหพ้นักงานตระหนกั

ถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมชุมชนและสิ�งแวดลอ้มภายนอกบรษิทัดว้ย 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื�อให้การปฎิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการได้

แต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อแบ่งภาระของคณะกรรมการในการตดิตาม กํากบัดูแล หรอืพจิารณาศกึษาเรื�องสาํคญั 

ของบริษัทฯในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอํานาจหน้าที�ความรบัผิดชอบตามที�ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบรหิาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง  (ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� � พฤศจกิายน ����) 
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9.2.1 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารได้รบัการแต่งตั �งขึ�นโดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการทั �งหมด � ท่าน 

โดยคดัเลอืกจากบุคคลที�มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามใจบทบาทหน้าที�ที�ตอ้งรบัผดิชอบและมคีวามเขา้ใจลกัษณะงาน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีหน้าที�ดูแลการบริหารจัดการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการบรษิทั และคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเสมอ คณะกรรมการบรหิารมรีายนามดงัต่อไปนี� 

 

* โดยนางจุไรรตัน์ นิลดาํ  ทาํหน้าที�เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
 

บทบาท  หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบรหิารมอีํานาจหน้าที�จดัการงานและดําเนินกจิการของบรษิทัตามที�คณะกรรมการกาํหนด
หรอืไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการใหด้าํเนินการเฉพาะกรณ ี

2. คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจหน้าที�ในการบรหิารธุรกจิของบรษิทัตามแผนงานที�กาํหนดไว ้
3. ประธานกรรมการบรหิารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื�อรบัทราบถงึกจิการที�ฝา่ยบรหิารไดท้าํไปแลว้จะเกดิการเปลี�ยนแปลงอย่างสาํคญัแก่กจิการของบรษิทั และ/
หรอืเรื�องที�ฝา่ยบรหิารเหน็สมควรเสนอเพื�ออนุมตัเิป็นรายเรื�องใหเ้สนอเพื�อรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการก่อน 

4. คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจและหน้าที�ในการดําเนินกจิกรรมตามที�กําหนดเพื�อบรหิารกจิการใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็บรรลุเป้าหมายของบรษิทั   

5. จดัทําและสอบทานแผนทางการเงนิและนโยบายที�สาํคญัของบรษิทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั   
เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

6. พฒันาและดแูลทรพัยากรบุคคลและกาํหนดอตัราค่าตอบแทนใหด้าํเนินไปตามกลยุทธด์า้นทรพัยากรบุคคล 
7. พจิารณาแต่งตั �ง ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารฝ่ายงานลงมาถงึพนักงานระดบักลาง     

และจดัหาผูส้บืทอดการดาํรงตําแหน่งต่อ 
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการ

ดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
9. ตดิตามการปฏบิตังิานของพนักงานทุกระดบัเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการความเสี�ยงตามแนวทางที�บรษิัท 

กําหนดรวมทั �งประสทิธผิลของการควบคุมภายในและการปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย       
ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

1. นายประภาส      ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายพงศ ์          ชนิธรรมมติร รองประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายชนะชยั        ชุตมิาวรพนัธ ์ รองประธานกรรมการบรหิาร 

4. นายณรงค ์         เจนลาภวฒันกุล กรรมการบรหิาร 

5. นายพลัลภ         เหมะทกัษณิ กรรมการบรหิาร 

6. นางเยาวนุช        เดชวทิกัษ์ กรรมการบรหิาร  
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ปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 9 ครั �ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที�อย่างสมํ�าเสมอ                   
รวมถงึการรายงานการทาํหน้าที�ในรอบปีที�ผ่านมา 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร ประจาํปี 2561 

ครั �งที�/2561 วนัที� เดือน พทุธศกัราช 

1 17 มกราคม 2561 

2 14 กุมภาพนัธ ์ 2561 

3 16 พฤษภาคม 2561 

4 20 มถุินายน 2561 

5 18 กรกฎาคม 2561 

6 22 สงิหาคม 2561 

7 17 ตุลาคม 2561 

8 21 พฤศจกิายน 2561 

9 20 ธนัวาคม 2561 

 

รายนามผูเ้ข้าประชุม 

 

 

ลาํดบัที� 

 
 

ชื�อ – สกลุ 

 
 

ตาํแหน่ง 
คณะกรรมการบริหาร ประชุม � ครั �ง 

เข้าประชมุ ทั �งปี 

รวมครั �ง 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1 นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 6 9 �� 

2 นายพงศ ์ ชนิธรรมมติร รองประธานกรรมการบรหิาร 7 9 �� 

3 นายชนะชยั        ชุตมิาวรพนัธ ์ รองประธานกรรมการบรหิาร 9 9 ��� 

4 นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล กรรมการบรหิาร 9 9 ��� 

5 นายพลัลภ        เหมะทกัษณิ กรรมการบรหิาร 9 9 ��� 

6 นางเยาวนุช       เดชวทิกัษ ์ กรรมการบรหิาร 5 9 �� 
 

หมายเหต ุ  คณะกรรมการบรหิารมกีารประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการบรษิทัย่อย 
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       การถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ที�มีการเปลี�ยนแปลงระหว่างปี 2561 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 

หุน้สามมญั 
จาํนวนหุน้ ณ  
31 ธ.ค. 2560  

รายการเปลี�ยนแปลงระหว่างปี 2561 หุน้สามมญั 
จาํนวนหุน้ ณ 
31 ธ.ค. 2560  

รอ้ยละ
ของหุน้

ออกเสยีง 

ซื�อ ขาย 
รบัโอน
(โอน) 

รบัหุน้
ปนัผล 

Par 0.50 บาท Par 0.50 บาท Par 0.50 บาท 
1 นายปรชีา   อรรถวภิชัน์* กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการ 

15,681         15,681 0.004 

2 นายประภาส   ชตุมิาวรพนัธ์ 2 กรรมการ / ประธานบรหิาร 17,788,066 1,234,600       19,022,666 4.9625 

(รวมคู่สมรส)   2,940,851 107,312       3,048,163 0.7952 

3 นายพงศ ์  ชนิธรรมมติร กรรมการ / รองประธานบรหิาร -         - - 

4 นายชนะชยั   ชตุมิาวรพนัธ ์ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 63,818,515         63,818,515 16.649 

5 นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล กรรมการ -         - - 

6 นายจเดจ็   อนิสว่าง* กรรมการอสิระ -         - - 

7 นายวนิย ์  ชนิธรรมมติร กรรมการ 2,827,811         2,827,811 0.738 

8 นายชลชั   ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 191,664         191,664 0.05 

9 นายสมชาย   ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 625,781         625,781 0.163 

10 นายธนดล   สุจภิญิโญ กรรมการ 3,834,354         3,834,354 1 

11 นางสาวจฑุาทพิย ์  อรณุานนทช์ยั* กรรมการอสิระ 153,331         153,331 0.04 

12 นายพลัลภ  เหมะทกัษณิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -         - - 

13 นางเยาวนุช   เดชวทิกัษ ์ กรรมการและรองกก.ผจก.ใหญ่ 31,299,893         31,299,893 8.165 

14 นายสุวฒัน์   สมัมาชพีวศิวกุล* กรรมการอสิระ -         - - 

15 นางพวงทพิย ์  ศลิปศาสตร*์ กรรมการอสิระ -         - - 

16 นายธนากร เจรฺญวงศา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -         - - 

17 นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละ
การเงนิ -         - - 

 

หมายเหต ุ 1. * กรรมการอสิระ     

  2. นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์  จาํนวนหุน้  19,022,666   

        นางสมุติรา ชุตมิาวรพนัธ ์ (ภรรยา) จาํนวนหุน้  3,048,163   22,070,829 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตัจิดัตั �งคณะกรรมการตรวจสอบตั �งแต่ปี 2542 มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ       
3 ปี โดยแต่งตั �งจากกรรมการอสิระซึ�งมคีุณสมบตัติามที�กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด มจีาํนวนอย่าง
น้อย สามคนและอย่างน้อยหนึ�งคนต้องมคีวามรู้ด้านบญัชแีละการเงนิซึ�งปจัจุบนัประกอบ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการ       
ที�เป็นอสิระดงัรายชื�อต่อไปนี� 

               ณ วนัที�  31  ธนัวาคม  2561 

ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง  

1.  นายจเดจ็  อนิสว่าง ประธานกรรมการ กรรมการที�เป็นอสิระมคีวามรูด้า้นกฎหมาย 

2.  นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกลุ* กรรมการ กรรมการที�เป็นอสิระและมคีวามรูด้า้นบญัช ี

3.  นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์ กรรมการ กรรมการที�เป็นอสิระ 
 

หมายเหต ุ

1) คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจัจุบนัมกีารต่อวาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ตั �งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2559 
และสิ�นสุดลงในเดือนเมษายน 2562 

2) นางจุไรรตัน์ นิลดาํ ดาํรงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� ��/���� เมื�อวนัที� �� พฤศจกิายน ���� ไดม้มีตอินุมตักิฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
ดงันี� 

1. ขอบเขตอาํนาจหน้าที� 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงัต่อไปนี� 
 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั �ง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

และ/หรอืการว่าจา้งบรษิทัตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตั �งบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการเพื�อขออนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทั �งเขา้

ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง 

5. พจิารณารายการเกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั �งนี�  เพื�อให้มั �นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 
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6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี� 

(1) ความเหน็เกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(2) ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในบรษิทั 

(3) ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(4) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(5) ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัิหน้าที�ตามกฎบตัร 

(Charter) 

(8) รายการอื�นที�เหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั �วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรบัผดิชอบ   

ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

           ในการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทาํ

ดังต่อไปนี�ซึ�งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื�อดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที�

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(1) รายการที�เกดิความขดัแยง้ทางประโยชน์ 

(2) การทุจรติหรอืมสีิ�งผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอื

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการบรษิัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาขา้งต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานว่ามรีายการ หรือการกระทําตามขา้งต้นต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบและคุณสมบติัดงันี�  

1. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอสิระ และมอีย่างน้อย � คน ซึ�งในจาํนวนนี�อย่างน้อย � คน 

ต้องมคีวามรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เพยีงพอที�จะทาํหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของ

งบการเงนิ 

2. มคีุณสมบตัิตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

3. ให้คณะกรรมการบรษิัทเลอืก และแต่งตั �งกรรมการตรวจสอบคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. เลขานุการบรษิทั  ทาํหน้าที�เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3.วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี  นับจากวนัที�ได้รบัการแต่งตั �งจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งต้น กรรมการตรวจสอบพน้จากตําแหน่งเมื�อ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้บงัคบันี� หรอืตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที�กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทฯ 
ล่วงหน้า � เดอืน พร้อมเหตุผล เพื�อคณะกรรมการบรษิัทหรอืที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พจิารณาแต่งตั �งกรรมการท่านอื�นที�มี
คุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลที�ลาออกและใหบ้รษิทัฯ แจง้การลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบดว้ย 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิัท
แต่งตั �งบุคคลที�มคีุณสมบตัคิรบถว้นขึ�นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน �� วนั เพื�อใหก้รรมการตรวจสอบมจีาํนวนครบตามที�
คณะกรรมการบรษิทักาํหนด โดยบุคคลที�เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงัคงเหลอือยู่ 

อนึ�งกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลอืกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งได ้โดยมคีณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาแต่งตั �งต่อไป 

4. การประชุม 

1. คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามที�เหน็สมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั �ง และมอีํานาจใน

การเรยีกประชุมเพิ�มไดต้ามความจาํเป็น และองคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง 

2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั �ง ยกเว้นมีเหตุจําเป็นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที�ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ใน        

ที�ประชุมหรอืติดภารกจิที�จําเป็น ให้กรรมการตรวจสอบที�มาประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบหนึ�งเป็น

ประธานที�ประชุม 

4. การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบรหิาร หรอืผู้ตรวจสอบภายใน หรอืผู้สอบบญัช ีต้องจดัใหม้ขี ึ�นอย่าง

สมํ�าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง 

5. การลงมตขิองกรรมการตรวจสอบกระทาํไดโ้ดยถอืเสยีงขา้งมาก ทั �งนี�กรรมการตรวจสอบผูท้ี�มสีว่นได้เสยี

ใดๆ ในเรื�องที�พจิารณา จะต้องไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็และลงมตใินเรื�องนั �นๆ ถ้าคะแนนเสยีง

เท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

6. นําส่งหนังสอืเชญิประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรอืเร่งด่วน

จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื�น หรอืกําหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านั �นได ้โดยใหเ้ลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 

5. การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรบัทราบ และจดัทํา

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิัทและลงนามโดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
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ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมรวม 4 ครั �ง เพื�อทําหน้าที�ดูแลการดําเนินกจิการ   

ในนามคณะกรรมการบรษิทัตามบทบาทหน้าที�ความรบัผดิชอบที�กาํหนดในขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มีดงันี�  

ชื�อกรรมการ 
ประชมุ � ครั �ง 

เข้าประชุม 

คิดเป็น

รอ้ยละ 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

นายจเดจ็          อนิสว่าง �/� ��� เมษายน ���� – เมษายน  ���� 

นายสวุฒัน์        สมัมาชพีวศิวกุล 4/4 ��� เมษายน ���� – เมษายน  ���� 

นางพวงทพิย ์ ศลิป์ศาสตร ์ 4/4 ��� เมษายน ���� – เมษายน  ���� 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2561   

หน่วย : บาท 
 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน (ปี) โบนัส 
ค่าตอบแทนรวม  

(ปี) 

1 นายจเดจ็  อนิสว่าง ประธานกรรมการ 144,000 48,000 192,000 

2 นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล กรรมการตรวจสอบ 72,000 24,000 96,000 

3 นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์ กรรมการตรวจสอบ 72,000 24,000 96,000 

รวม 288,000 96,000 384,000 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํเนินงานโดยสรปุดงันี� .- 

-  ทบทวนระบบการกํากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถึงการ

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และพิจารณารายงานผลการสอบทานโดยการประชุมร่วมกบัผู้บริหาร           

ที�มหีน้าที�รบัผดิชอบและผูต้รวจสอบภายใน 

-  ติดตามโดยใกล้ชดิเกี�ยวกบัการทํารายการเกี�ยวโยงกนัและรายการระหว่างกนัเพื�อใหม้ั �นใจไดว้่ามคีวาม

โปร่งใสและมกีารเปิดเผยขอ้มลูที�เพยีงพอ 

-  ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเพื�อประเมนิประสทิธผิลและความเพยีงพอของ

ระบบการควบคุมภายในและระบบควบคุมความปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ดิตามการ

ปฏบิตังิานควบคุมภายในอย่างใกลช้ดิและอภปิรายเกี�ยวกบัความสาํคญัของขอ้บกพร่องที�ชดัเจนในกระบวนการควบคุมภายใน   

และพจิารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 

 

ครั �งท ี�/2561 วนัท ี� เดอืน พุทธศกัราช

1 20 กุมภาพนัธ์ 2561

2 10 พฤษภาคม 2561

3 9 สิงหาคม 2561

4 9 พฤศจกิายน 2561

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2561 
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                           -  ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยประชุมพิจารณาร่วมกบั

ผูบ้รหิารในสายการเงนิและผูส้อบบญัชภีายนอกเพื�อพจิารณาขอ้สงัเกตต่างๆ และรายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการ

เพื�อทราบ เพื�อดาํเนินการหรอืเพื�อวางแผนหรอืกาํหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิต่อไป 

- ทบทวนรายงานทางการเงนิทั �งรายไตรมาสและประจาํปีของบรษิทัและงบการเงนิรวมของบรษิทัย่อย โดย

พจิารณาขอ้มลูทางบญัชกีารปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทํางบ

การเงนิดงักล่าว โดยประชุมพจิารณาร่วมกบัผูบ้รหิารในสายงานบญัชขีองบรษิทัและบรษิทั สาํนักงาน เอ เอม็ ซ ีจํากดั 

ผูต้รวจสอบบญัชอีย่างสมํ�าเสมอ โดยมกีารรายงานขอ้สงัเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ  ทั �งนี�ในระหว่างการสอบ

ทานและตรวจสอบของผูส้อบบญัชไีม่พบการทุจรติหรอืการฝา่ฝืนกฎหมายของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

-  เขา้ร่วมประชุมกบับรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั  ผูต้รวจสอบภายใน เพื�อประเมนิประสทิธผิล               

และความพอเพยีงของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ประเด็นสําคญัที�ตรวจพบตลอดจนติดตามผล                     

การปรบัปรุงแกไ้ขประเดน็ที�ตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกนัเพื�อไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย ซึ�งนําเสนอโดยผูต้รวจสอบภายใน  

โดยเน้นความเป็นอสิระของทั �งผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชภีายนอก 

-  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี ���� โดยเน้นหนักในเรื�องที�จะมคีวามเสี�ยง            

ที�มผีลกระทบอย่างมากต่อธุรกจิทั �งของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยตดิตามผลการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน

ใหม้กีารดําเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื�องเพื�อใหก้ารดําเนินธุรกจิของบรษิทัในเครอืเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

เกดิประสทิธผิลมากที�สดุ     

-  ทบทวนระบบการกํากบัดูแลการปฏบิตังิานตามขอ้กําหนดกฎหมายที�เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบริษัท

รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยประชุมร่วมกบั

ผูบ้รหิารสายงานบญัช ี  ผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน      

-  พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะในกรณีที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั

ระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย  โดยถอืหลกัความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอตามหลกัในการปฏบิตังิาน

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน รวมทั �งค่าตอบแทนในการสอบบญัชแีละการ

ตรวจสอบภายในที�เหมาะสมเพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหค้วามเหน็ชอบในการเสนอรายชื�อผู้สอบบญัชี

และค่าตอบแทนต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�ออนุมตัแิต่งตั �งสาํหรบัปี ���� 
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9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั �งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั �งแต่ปี 2550               

เพื�อช่วยในการสรรหาบุคคลที�มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที�เหมาะสมเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทั

รวมทั �งช่วยเสนอนโยบายค่าตอบแทนสาํหรบัผูบ้รหิารดงักล่าวนั �นต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาต่อมาที�ประชุม 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ทั �งคณะ 3 ท่าน (คดิเป็น ���%)  

               ณ วนัที�  31  ธนัวาคม  2561 

ชื�อ - นามสกลุ ตาํแหน่ง  

1. นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ 

2. นางสาวจุฑาทพิย ์อรุณานนทช์ยั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ 

3.  นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร*์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ 
 

หมายเหต ุ*  

1) คณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� ไดม้มีตแิต่งตั �งนางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์

ตําแหน่งกรรมการสรรหาฯ แทนนายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์(เนื�องจากรบัตําแหน่ง CEO) 

2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เมื �อว นัที � ��  ธนัวาคม ���� มมีต ิแต ่งตั �ง          

นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

แทนนางจุไรรตัน์ นิลดาํ   
 

ในปี ���� คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดม้กีารประชุมร่วมกนั จาํนวน � ครั �ง 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประชุมปี 2561 (3 ครั �ง) 

ชื�อ - นามสกุล ตําแหน่ง เขา้ประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 

1. นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล ประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

�/� ��� 

2. นางสาวจุฑาทพิย ์อรุณานนทช์ยั กรรมการสรรหาฯ �/� ��� 

3.  นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร*์ กรรมการสรรหาฯ �/� �� 
 

คณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� ��/���� เมื�อวนัที� �� พฤศจกิายน ���� ไดม้มีตอินุมตักิฎบตัรคณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 

ครั �งท ี�/2561 วนัท ี� เดอืน พุทธศกัราช

1 17 มกราคม 2561

2 25 มกราคม 2561

3 13 ธนัวาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจําปี 2561
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คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรใหก้ําหนดกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื�อทบทวน

ขอ้มูลต่างๆ ใหเ้ป็นปจัจุบนัมากยิ�งขึ�น  การกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบในการกําหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏบิตังิานดา้นอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี เพื�อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนสามารถปฎิบตัิหน้าที�ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใสเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ี 

เพื�อสรา้งความมั �นใจและความน่าเชื�อถอืต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

คณุสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบรษิัทอย่างน้อยสาม (�) คน และ �     

ใน � ของจํานวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยประธานคณะกรรมการดงักล่าว

ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั �ง เพื�อปฏิบัติหน้าที�ในตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และมคีุณสมบตัิตามกฎหมายและขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดูแล เช่น พรบ.หลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. ����  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการปฎบิตังิานอยู่ในตําแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ

บรษิัท ทั �งนี�เมื�อครบกําหนดออกตามวาระกอ็าจได้รบัการพจิารณาแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอกีได้โดยขึ�นอยู่กบั

ดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิัท  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งต้น กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนพน้จากตําแหน่งเมื�อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 

5. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คนใดคนหนึ�งลาออกจากตําแหน่ง ใหย้ื�นหนงัสอืต่อประธานกร

รมการบรษิทั ทั �งนี� การลาออกจะมผีลนบัแต่วนัที�หนงัสอืลาออกไปถงึประธานกรรมการบรษิทั 

6. ในกรณี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพน้จากตําแหน่งทั �งคณะ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนที�พน้จากตําแหน่งต้องอยู่รกัษาการในตําแหน่ง เพื�อดําเนินการงานต่อไปพลางก่อน

จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้รบัหน้าที� 

7. ในกรณีที�ตําแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราว

ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตั �งบุคคลที�มคีุณสมบตัิครบถ้วนขึ�นเป็นกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน แทน เพื�อให้มจีํานวนกรรมการครบตามที�กําหนด โดยบุคคลที�เขา้เป็นกรรมการ

แทน อยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยู่ 
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ขอบเขตหน้าที� 

 ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร     
และสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป 

 พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบรษิทัและกลั �นกรองบุคคลที�มคีุณสมบตัิเหมาะสมดว้ย
ความโปร่งใส เพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบรษิทั โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัแิต่งตั �งเป็นกรรมการบรษิทั 

 พจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลที�จะมาเป็นกรรมการอสิระให้
เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทั โดยความเป็นอสิระอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

 พจิารณาสรรหากลั �นกรองบุคคลที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมในตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร
ระดบัสูง ที�มปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัที�บรษิัทดําเนินการอยู่ ด้วยความโปร่งใส 
เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาแต่งตั �ง 

 จดัใหม้แีผนสบืทอดตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู เพื�อเตรยีมความพรอ้มเป็นแผน
ต่อเนื�องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที�กรรมการผู้จ ัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่งนั �นๆ 
เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้เพื�อให้การบริหารงานของบริษัทดําเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื�อง  โดยมกีารทบทวนอย่างสม่าเสมอ 

 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ใหม้คีวามเป็นธรรมและสมเหตุผล โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของ
บริษัทอื�นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัท รวมทั �ง นําเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการ
บรษิทัและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุ้น
พจิารณาอนุมตั ิ

 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื�อพิจารณาความเหมาะในการกําหนด
ค่าตอบแทนพจิารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี�ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นของ
พนกังานบรษิทัตามการแนะนําเบื�องตน้ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 ทบทวน เปลี�ยนแปลงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้ง
กบัภาวการณ์ และนําเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

 ปฎบิตัหิน้าที�อื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
การประชมุ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนควรจดัใหม้กีารประชุมตามความจาํเป็น และสมควร
แก่หน้าที�ความรบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 
� ครั �ง 

 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคําสั �งของประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน แจง้ไปยงักรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนการ
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรบีด่วนจะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื�น หรอืกําหนดวนัประชุมใหเ้รว็
กว่านั �นกไ็ด ้
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การรายงาน 

 รายงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรบัทราบ   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง  

ทั �งนี�บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ              

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          

จะพจิารณาคดัเลอืกบุคคลที�มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั                         

โดยมีคุณสมบตัิครบถ้วนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาก่อนนําชื�อเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเลอืกตั �ง                    

เป็นรายบุคคล 

ในปี 2561  มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจาํนวน 3 ครั �ง และ ในกรณีที�มเีรื�อง

ที�ต้องพจิารณาเป็นกรณีพเิศษ  อาจมกีารประชุมเพิ�มเตมิจะจดัใหม้ขี ึ�นไดต้ามความเหมาะสมตามที�ประธานฯ ใหค้วาม

เหน็ชอบโดยมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั �งคณะและที�ประชุมไดพ้จิารณาเรื�องต่างๆ  เช่น หลกัเกณฑใ์นการกําหนด

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการชุดต่างๆพจิารณาหลกัเกณฑใ์นการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด

ย่อย  กาํหนดหลกัเกณฑค์ุณสมบตัขิองบุคคลที�ผูถ้อืหุน้เสนอเขา้เป็นกรรมการเป็นตน้ 
 

หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ  

ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที�ใช้พจิารณาจากประวตัิและคุณสมบตัิเบื�องต้น

ตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั ความรูค้วามสามารถตลอดจนประสพการณ์  ซึ�งผูท้ี�มคีุณสมบตัิ

เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการจะต้องแจง้สถานะในการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัอื�นๆ ทั �งที�เป็นบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและบรษิัทที�ไม่ได้เป็นบรษิัทจดทะเบยีนตลอดจนรายงานการถือครอง

หลกัทรพัยต์ามขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การเปิดเผยขอ้มลูสว่นได้

เสยีของตนและผูเ้กี�ยวขอ้งต่อกรรมการเพื�อประกอบการพจิารณา 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�น โดย

กรรมการจะต้องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัที�มลีกัษณะธุรกจิที�เป็นการแข่งขนักบัธุรกจิของบรษิทั  กรรมการ

กําหนดให้กรรมการแต่ละท่านแจ้งการดํารงตําแหน่งกรรมการทุกบรษิทัที�ดํารงตําแหน่งต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื�อ

เสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบและทาํการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทั �วไป 
 

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบรษิทั ในคราวประชุม ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ���� ไดม้มีตจิดัตั �งคณะกรรมการ

บรหิารความเสี�ยง ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการอกี �  ท่านเป็นกรรมการอสิระ รวมกรรมการอสิระ � 

ท่าน และกรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร � ท่าน ดงันี� 
 

การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ประจาํปี 2561  

ครั �งที�/2561 วนัที� เดอืน พุทธศกัราช 

1 9 พฤศจกิายน 2561 
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หมายเหต ุ*   นายธนาการ   เจรญิวงศา   ผูจ้ดัการความเสี�ยง  

นางจุไรรตัน์   นิลดาํ         เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
 

�. ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรบัผิดชอบ 

1.1 กําหนดนโยบายการบรหิารความเสี�ยงและการวางกรอบการบรหิารความเสี�ยง เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั  เพื�อพจิารณาในเรื�องของการบรหิารความเสี�ยงโดยรวมของบรษิทั ซึ�งครอบคลุมถงึความเสี�ยงประเภท
ต่างๆ ที�สําคญั คือ ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี�ยงด้านการดําเนินงาน (Operational 
Risk), ความเสี�ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี�ยงด้านกฎระเบียบ        
และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง (Compliance Risk) เป็นตน้ 

1.2 วางกลยุทธใ์หส้อดคล้องกบันโยบายบรหิารความเสี�ยงโดยสามารถประเมนิ ตรวจติดตาม และควบคุมความ
เสี�ยง ของบรษิทัฯ โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้

1.3 สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสี�ยงโดยรวม ของบรษิทัฯ และทบทวนความเพยีงพอ 
ของนโยบายและระบบการบรหิารความเสี�ยง โดยรวมถึงความมปีระสทิธผิลของระบบและการปฏบิตัิตาม
นโยบายที�กาํหนด 

1.4 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง ทั �งในภาวะปกติ         
และภาวะวกิฤต ิเพื�อใหม้ั �นใจว่า การสาํรวจความเสี�ยงไดค้รอบคลุมทุกขั �นตอนของการดาํเนินธุรกจิ 

1.5 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี�ยงให้เกิดขึ�นอย่างต่อเนื� องทั �วทั �งองค์กร และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

1.6 รายงานผลการบรหิารความเสี�ยงดา้นต่างๆ และใหข้อ้เสนอแนะในสิ�งที�ต้องดําเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพื�อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์ี�กาํหนด ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ�าเสมอ  

1.7 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงสามารถจดัจา้งที�ปรกึษาจากภายนอก เพื�อขอคําแนะนําไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของ
บรษิทั โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

1.8 ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

2.  การประชุม  

2.1 ใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั �งตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
2.2 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงโดยคาํสั �ง

ของประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการบรหิารความเสี�ยงไม่น้อย
กว่า 7 วนัก่อนการประชุมเว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื�นหรือกําหนดการ
ประชุมใหเ้รว็กว่านั �นกไ็ด ้

 
 

ชื�อ-สกลุ ประเภท ตาํแหน่ง เข้าประชุม คิดเป็นร้อยละ 

1. นายสุวฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ 

บรหิารความเสยีง �/� ��� 

2. นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์    กรรมการอสิระ กรรมการบรหิารความเสยีง  1/1 ��� 

3. นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสยีง  1/1 ��� 

4. นายพลัลภ เหมะทกัษณิ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสยีง  1/1 ��� 

5. นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสยีง 1/1 ��� 
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2.3 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงจะต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ

จาํนวนกรรมการบรหิารความเสี�ยงทั �งหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี�ยงไม่อยู่ในที�ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้ใหก้รรมการบรหิารความเสี�ยงที�มาประชุมเลอืก

กรรมการบรหิารความเสี�ยงที�เป็นกรรมการอสิระคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

2.4 การวนิิจฉยัชี�ขาดของที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

2.5 กรรมการบรหิารความเสี�ยงคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบรหิารความเสี�ยงซึ�งมสีว่น

ไดเ้สยีในเรื�องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �น ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออก

เสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

2.6 ลงมตขิองคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงอาจกระทาํไดโ้ดยไม่ต้องมกีารประชุมและมผีลสมบรูณ์เสมอืนหนึ�งว่า 

ไดม้กีารประชุมลงมตแิลว้ เมื�อมตนิั �นๆกรรมการบรหิารความเสี�ยงไดล้งลายมอืชื�อรบัรองไวทุ้กคน 
 

3. การรายงาน  

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงจะต้องรายงานผลการปฏบิตัหิน้าที�ต่อคณะกรรมการบรษิทั และรายงานการ

ทาํหน้าที� ในรอบปีที�ผ่านมาต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจาํปี โดยเปิดเผยรายละเอยีดดงันี� 

3.1 จาํนวนครั �งในการประชมุ 

3.2 จาํนวนครั �งที�กรรมการบรหิารความเสี�ยงแต่ละคนเขา้ร่วมประชมุ 

3.3 ผลการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎบตัรที�กาํหนดไว ้
 

4. หน่วยงานที�รบัผิดชอบและผูที้�เกี�ยวข้อง 

 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง สามารถเรียกผู้บริหารที�เกี�ยวข้องกับการบริหารความเสี�ยงนั �น ๆ           
เขา้ร่วมประชุม เพื�อสง่เสรมิและจดัใหม้กีารบรหิารความเสี�ยงทั �วทั �งองคก์ร รวมถงึตดิตามผลการบรหิารความเสี�ยง 

 

5. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ทําการประเมนิผลการปฏบิตังิานทุกปี โดยการประเมนิตนเอง และรายงาน

ปญัหาอุปสรรคที�เป็นเหตุใหก้ารปฏบิตังิานไม่บรรลุวตัถุประสงค ์(หากม)ี เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 

6. การทบทวนกฎบตัร 

 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ปีละ 1 ครั �ง            
หรอืทบทวนเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลง 
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คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ   
ปจัจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�กํากบัดูแลกจิการดว้ย  เนื�องจากโครงสรา้งองคก์รของบรษิทัเป็น

องค์กรที�ไม่ใหญ่และแผนการปฏบิตัิงานที�ไม่ซบัซ้อน อนัประกอบด้วย  คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
คณะกรรมการบรหิารรวมถงึจํานวนพนักงานทั �งหมดมจีาํนวนไม่มากนัก  ดงันั �นงานในดา้นการกํากบัดูแลกจิการจงึอยู่
ในส่วนหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั �งหมด ได้แก่                    
นายจเดจ็  อนิสว่าง นายสุวฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล  และนางพวงทพิย์ ศลิปศาสตร์ ผู้ตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบ
บญัชใีนการตรวจสอบจะครอบคลุมถงึการตรวจสอบเกี�ยวกบัการตรวจระบบการปฏบิตังิานและการควบคุมภายในรวม
ไปถงึการดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิเพื�อให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี อนัไดแ้ก ่

งานด้านบญัชี  ไดแ้ก่  

-  การจดัทาํงบการเงนิใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีี�ยอมรบักนัทั �วไป 

-  การคาํนวณการประเมนิ ตลอดไปจนถงึการนําสง่ภาษต่ีอกรมสรรพากรและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 

งานด้านทะเบียนใบอนุญาตกบัหน่วยงานราชการ  ไดแ้ก่ 
-  กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
-  กรมการขนสง่ทางนํ�า สาํนกังานพาณิชยนาว ีกระทรวงคมนาคม 
-  สาํนกัพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 -  สาํนกังานควบคุมสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการปฏบิตัติามระเบยีบต่างๆ ของกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ เทคโนโลย ี
-  สาํนกังานเขตเทศบาลตําบลอาํเภอ ตลอดจนหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
 

การรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  
-  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
-  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
-  บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

นอกจากนี�คณะกรรมการตรวจสอบได้ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื�อกําหนดแนวทางทั �งในดา้นการ
ประกอบธุรกจิแนวทางในการปฏบิตังิานของพนักงาน  ทบทวนขอ้พงึปฏบิตัต่ิางๆของผูบ้รหิารไปจนถงึคณะกรรมการ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

อย่างไรกต็ามคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี ระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน  เพื�อสนบัสนุนใหม้กีารดาํเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลตลอดจนมกีารสอบทาน 
เพื�อให้การดําเนินงานเป็นไปตามขอ้กฎหมายเพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานที�เป็นสากลและสอดคล้องกบันโยบายของ           
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการยดึมั �นในการปฏบิตัติามหลกัของกระบวนการกํากบัดูแลกจิการที�ด ี              
มีการสื�อสารไปยงัพนักงานทุกระดบัโดยกําหนดเป็นภารกจิ วิสยัทศัน์และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิเพื�อที�จะ
สะท้อนใหเ้หน็ถงึแนวทางที�ใชป้ฏบิตัภิายในของบรษิทั ซึ�งจะทําใหม้ั �นใจได้ว่าบรษิทัได้ดําเนินการตามหลกัการกํากบั
ดูแลกจิการที�ดโีดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามตระหนกัในหน้าที�ความรบัผดิชอบในการดําเนินงานเพื�อประโยชน์สงูสดุ
ของบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการดําเนินงาน การตดัสนิใจและการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยีอย่าง
เป็นธรรมยดึมั �นในการดาํเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  ผกูมติรไมตรกีบัชุมชนรอบขา้งมสีว่นร่วมทางสงัคม
เพื�อรกัษาสิ�งแวดลอ้มและการพฒันาชุมชน  ซึ�งจะช่วยสง่เสรมิผลการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายและส่งผลใหเ้กดิการ
เพิ�มมลูค่าสงูสดุใหผู้ถ้อืหุน้ บรษิทัมุ่งหวงัใหก้รรมการและพนกังานทุกคนปฏบิตัหิน้าที�ของตนใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ
ของลูกคา้  มคีวามเชื�อมั �นในการทํางานร่วมกนั โดยยดึมั �นในหลกัการระเบยีบวนิัยการปฏบิตัทิี�ดแีละพรอ้มตอบสนอง                                  
ในทุกสถานการณ์ 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอื�นๆ 

เพื�อความโปร่งใสในการดําเนินธุรกจิกรรมการบรษิทัจะเปิดเผยการดํารงตําแหน่งแต่ละแห่งของตนและแจง้
ให้บริษัททราบเพื�อเปิดเผยให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั �วไปทราบ ทั �งนี� เพื�อเป็นการนําประสบการณ์และความรู้
ความสามารถในธุรกจิที�ตนดแูลอยู่มาปรบัปรุงใชก้บัธุรกจิของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิของลกูคา้ที�เขา้มาใชบ้รกิาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดวนัประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะกําหนดทุกวนัพฤหสับดี
สุดท้ายของเดอืนเพื�อใหค้ณะกรรมการสามารถติดตามการปฏบิตัิตามนโยบายและแผนงานได้อย่างต่อเนื�องและแจง้
กําหนดวนัประชุมทั �งปีให้กรรมการทราบตั �งแต่ต้นปีและอาจมกีารประชุมคณะกรรมการเพิ�มเติมตามความเหมาะสม  
โดยเลขานุการบรษิทัจะส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบที�มสีารสนเทศสาํคญั
ครบถ้วนไปยงักรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  � วนัก่อนการประชุมเสมอเพื�อให้คณะกรรมการมเีวลาศกึษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนโดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ�มได้จาก
เลขานุการบรษิทัและมคีวามเป็นอสิระที�จะเสนอเรื�องเขา้สู่วาระการประชุมได ้ ทั �งนี�วาระการประชุมคณะกรรมการจะ
แบ่งเป็นหมวดหมู่ชดัเจนและ มีวาระพจิารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา ซึ�งการกําหนดวาระจะผ่านการ
พจิารณาของประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบรหิาร 

ในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระและมกีารเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมเพื�อใหข้อ้มลูเพิ�มเตมิที�เกี�ยวขอ้ง
กบัวารการประชุมและเพื�อรบัทราบนโยบายโดยตรงสามารถนําไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ  นอกจากนี�ไดจ้ดัใหม้กีาร
จดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลุมสาระสาํคญัอย่างครบถ้วนแลว้เสรจ็ในเวลาที�เหมาะสมและจดัเกบ็
รายงานการประชุมที�ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผู้
ที�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบและสะดวกในการสบืคน้อา้งองิได ้

ในกรณีที�กรรมการบริษัทท่านใดมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที�พิจารณากรรมการท่านนั �นจะ
เปิดเผยประเดน็ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยทนัท ี และจะไม่มสี่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสนิใจในวาระนั �น 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อยเพื�อทาํหน้าที�ช่วยคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตัหิน้าที�             
ที�รบัผิดชอบในแต่ละด้านโดยรายละเอียดดงัปรากฏในหวัข้อ 9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย                    
โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�ในการสอบทานประเภท องคป์ระกอบ รวมถงึผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะเป็นประจําทุกปี คณะกรรมการแต่ละคณะมขีอ้บงัคบัที�ระบุขอบเขต อํานาจ หน้าที�และความรบัผดิชอบ                 
อย่างชัดเจน และประธานคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที�ในการรายงานผลการปฏิบัติงานและประเด็นสําคัญ                            
ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�รบัความรบัผดิชอบในการกําหนดกรอบการบรหิารความเสี�ยงและการควบคุม
ภายในใหส้ามารถรองรบัการดําเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  นอกจากนี�คณะกรรมการบรษิทัยงัมี
หน้าที�ในการทําให้ข้อมูลด้านการเงินมีความน่าเชื�อถือ และความสามารถทําให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบ ไดต้ดิตามการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสี�ยงและการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และบรรลุผลตามที�กาํหนดไว ้

ในการกําหนดและสอบทานกรอบการบรหิารความเสี�ยง คณะกรรมการบรษิัทต้องพจิารณาถึงขอ้เทจ็จรงิ               
ของความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง โดยควรพจิารณาจากความสญูเสยีที�อาจจะเกดิขึ�นและค่าใชจ้่ายในการควบคุมความเสี�ยงนั �นๆ  
เพื�อใหส้ามารถที�จะทาํใหเ้กดิระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมได ้
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คณะกรรมการบรษิทัได้จดัทําและอนุมตัคิู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิสําหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานที�
ระบุถงึแนวทางในการปฏบิตังิานในหน้าที�และการปฏบิตังิานของกรรมการและพนกังานในองคก์ร  ซึ�งไดก้ล่าวถงึขอ้มลู
เกี�ยวกับหลักการและคุณค่าหลักที�บริษัทมุ่งหวังตลอดจนและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ                
เพื�อประโยชน์ในการสรา้งมาตรฐานดา้นพฤตกิรรมและการปฏบิตังิานของกรรมการและพนกังานดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ
และยุตธิรรม 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถึงความสําคญัของพนักงาน  โดยการปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนด้วยความ
เคารพ ในเกยีรตแิละศกัดิ �ศรแีละใหโ้อกาสในการทาํงานแก่พนักงานทุกระดบั เพื�อสรา้งขวญัและกําลงัใจใหก้บัพนกังาน                      
ที�จะทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพภายใตห้น้าที�ความรบัผดิชอบที�มกีารกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนและสถานที�ทาํงาน 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายหน้าที�ในการบรหิารกจิการใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารภายใต้
ระบบการควบคุมภายในที�จดัให้มีขึ�นอย่างเพียงพอและเหมาะสม  และส่วนหนึ�งของแผนการตรวจสอบภายในจะ
ครอบคลุมถงึการประเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน  ซึ�งจะต้องมกีารดําเนินการอย่าง
เป็นระบบและสมํ�าเสมอ  โดยผูต้รวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบภายในใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกงวด  3 เดอืน และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อประเมนิความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัในภาพรวมเป็นประจาํทุกปี 

9.3  การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมหีน้าที�สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒเิป็นกรรมการและ/หรือ
กรรมการอสิระแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระหรอืในกรณีอื�นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณา
บุคคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเข้ารับการเลือกตั �งที�ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะคดัเลอืกจากผูท้รงคุณวุฒแิละความเชี�ยวชาญจากหลากหลายอาชพี  มภีาวะผูนํ้า  วสิยัทศัน์กวา้งไกล  
เป็นผู้มคีุณธรรมและจรยิธรรม  มปีระวตัิการทํางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย  รวมทั �งมคีวามสามารถในการแสดงความ
คดิเหน็อย่างเป็นอสิระ โดยจะพจิารณาถงึคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในดา้นต่างๆ ดว้ย คอื 

- ความมคีุณธรรมและความรบัผดิชอบ  

- การตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล  

- ความมวีุฒภิาวะและความมั �นคง  เป็นผูร้บัฟงัที�ดแีละกลา้แสดงความคดิเหน็ที�แตกต่างและเป็นอสิระ 

- ยดึมั �นในการทาํงานอย่างมหีลกัการและมาตรฐานเยี�ยงมอือาชพี 
 

รวมทั �งพิจารณาความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที�จําเป็นต้องมีในคณะกรรมการเพื�อให้คณะกรรมการ
สามารถกาํหนดกลยุทธ ์ นโยบายและกาํกบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกลยุทธไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

9.3.1  กรรมการอิสระ 

บรษิทัไดก้ําหนดความหมายของ “กรรมการอสิระ” ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดขีองตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื�อง โครงสรา้งคณะกรรมการเพื�อส่งเสรมิธรรมาภบิาลของบรษิทัและแนวทางปฏบิตัิของ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์เพื�อสรา้งความเชื�อมั �นแก่นักลงทุนและรกัษาสมดุลของ
การบรหิารที�ด ีบรษิ ัท จงึกําหนดให้คําว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึงกรรมการที�ไม่ทําหน้าที�จดัการของ

บรษิัท  บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม เป็นกรรมการที�เป็นอสิระจากฝ่ายจดัการและผูถ้อืหุน้ที�มอีํานาจควบคุมและเป็นผูซ้ึ�ง
ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัในลกัษณะที�จะทาํใหม้ขีอ้จาํกดัในการแสดงความเหน็ที�เป็นอสิระ 
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บรษิทักําหนดคุณสมบตัขิอง กรรมการอสิระของบรษิทัเข้มกว่าคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ดงันี�.- 

1. เป็นบุคคลที�ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ �.� ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดในบรษิทั บรษิทัในเครอืบรษิทัรว่ม 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้รบัเงินเดือนประจํา หรือไม่

เป็นผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทับรษิัทในเครอื บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืไม่เป็นบุคคลที�อาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืสว่นไดส้ว่นเสยีในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

3. ไม่ม ีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการทางว ิชาชีพ หรือผู้สอบบญัชี ในลกัษณะที�เป็นการ

จํากดัความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที�ตําแหน่งกรรมการและไม่มปีระโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยี ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม ทั �งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทย่อย บริษัทร่วม        

หรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะที�จะทาํใหข้าดความเป็นอสิระ 

4. ไม่เป็นญาติสนิทหรอืมคีวามสมัพนัธอ์ื�นที�อาจทําใหข้าดความเป็นอสิระกบัผูบ้รหิารระดบัสูง ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทในเครอื บรษิัทร่วม หรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และไม่ไดร้บัการแต่งตั �งใหเ้ป็นตวัแทนเพื�อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท  บรษิัทย่อย  บรษิัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรอืผู้มอีํานาจ

ควบคุม-ของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั  ผูม้อีาํนาจควบคุมหรอืผูถ้อืหุน้สว่นของสาํนักงานสอบบญัช ี 

ซึ�งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั

สงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า � ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือ                

ที�ปรกึษาทางการเงนิ  ซึ�งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า � ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื-

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั  ผูม้อีาํนาจควบคุม  หรอืหุน้สว่น

ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั �นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า � ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื

หุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทั  หรอืบรษิทัยอ่ย  

หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที�มนีัยในหา้งหุ ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัอื�น 

ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

�.  ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั   
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9.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 
 

บรษิทัฯ มกีารสง่บุคคลเพื�อเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั �งตวัแทนเพื�อดาํเนินการดงักล่าว และเพื�อเป็นไปตามหลกัการ

กํากบัดูแลกิจการที�ดี ในการลงมติของกรรมการ กรรมการที�เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ ในการประชุมของบรษิัทย่อย         

ในเรื�องต่อไปนี�ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน 
 

คณะกรรมการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) ในคราวประชุม ครั �งที� 5/2561 เมื�อวันที�             

31 พฤษภาคม 2561  มมีตอินุมตันิโยบายการกํากบัดูแลบรษิทัย่อย ของบรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 
 

1. การเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งการบรหิารจดัการ โครงสรา้งคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั

ย่อย รวมถงึการลงมตเิลอืกกรรมการที�ออกก่อนครบ หรอืตามวาระ 

2. การแต่งตั �งการถอดถอน การต่ออายุของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย และผู้ดํารง

ตําแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจากผูบ้รหิารสงูสดุลงมา รวมถงึผูม้ตีําแหน่งเทยีบเท่ารายที� 4 ทุกราย 

และการกําหนด และ/หรอื เปลี�ยนแปลงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทั �งหมดของบุคคลดงักล่าว (ทั �งนี�ใน

เรื�องที�มคีวามอ่อนไหวใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทฯ พจิารณาเหน็ชอบ

ก่อน เพื�อนําเสนอใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ พจิารณาเหน็ชอบในหลกัการ) 

3. การประกาศจ่ายปนัผลระหว่างกาล และการประกาศจ่ายปนัผลประจาํปีของบรษิทัยอ่ย 

4. การอนุมตังิบประมาณประจาํปีของบรษิทัย่อย 

5. การอนุมตังิบลงทุนต่างๆ ของบรษิทัที�มสีาระสาํคญัในมูลค่าโครงการมากกว่า 100 ลา้นบาท ของบรษิทั

ย่อยนอกเหนือจากที�อนุมตัใินงบประมาณประจาํปีแลว้ 

6. การแต่งตั �งหรอืเปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย 

7. การเขา้ลงทุนการร่วมลงทุนการประกอบกจิการ หรอืการก่อใหเ้กดิภาระผูกพนัอื�นใด นอกเหนือจากการ

ประกอบธุรกจิปกต ิที�มสีาระสาํคญัในมลูค่าคราวเดยีว หรอืหลายคราวรวมกนัมากกว่า 100 ลา้นบาทของ

บรษิทัย่อย 

8. การเขา้ทํารายการระหว่างกนัที�ก่อนให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ว่ารายการดงักล่าวจะเป็น

ธุรกจิปกตหิรอืธุรกจิไมป่กตขิองบรษิทัย่อย โดยพจิารณาในภาพของงบการเงนิรวม ทั �งนี�ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ก่อน 

9. การลงมตใิด ๆ ที�อาจก่อใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยในภายหลงั 

10. เรื�องอื�นๆ ที�มสีาระสาํคญัที�จะสง่ผลกระทบต่อบรษิทัฯ 
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9.5  การดแูลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทั มนีโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มลูความโปร่งใส รายงานทางการเงนิและดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศ

ทางการเงนิและอื�นๆที�เกี�ยวกบัธุรกจิและผลประกอบการของบรษิทั ที�ถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอเชื�อถอืไดแ้ละทนัเวลา

อย่างสมํ�าเสมอใหก้บัผูถ้ือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทั �วไป คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย

ขอ้บงัคบัและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั เมื�อกรรมการบรษิทัหรอื

ผู้บริหารมีการเปลี�ยนแปลงการซื�อขายหุ้นตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ โดยมกีารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร

ในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดอืนและกําหนดใหจ้ดัส่งรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยใ์ห้แก่

บรษิทัภายหลงัจากที�ไดส้ง่ไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแลว้ทุกครั �งหาก

มกีารเปลี�ยนแปลง 

สําหรบัในการดูแลเรื�องการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัท นั �น บรษิัทถือว่าเป็นความรบัผดิชอบของกรรมการ  

ผูบ้รหิารและพนักงานที�จะต้องเกบ็รกัษาขอ้มลูความลบัของบรษิทัอย่างเคร่งครดั  โดยเฉพาะอย่างยิ�งขอ้มลูภายในที�ยงั

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรอืขอ้มลูที�มผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิหรอืราคาหุน้ที�จะไม่ใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูที�ไดจ้ากการ               

เป็นกรรมการผู้บรหิารหรอืพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื�องการทําธุรกจิที�แข่งขนักบับรษิทัหรอืธุรกจิ                 

ที�เกี�ยวเนื�องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื�อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื�น                   

เพื�อประโยชน์ในการซื�อขายหุ้นของบรษิัท  รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกจิของบรษิัทต่อบุคคลภายนอก  

โดยเฉพาะคู่แขง่ขนั  แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ  ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัไปแลว้  ทั �งนี�บรษิทัใชร้ะบบ

ควบคุมการใช้ขอ้มูลภายในเช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของบรษิัทจากบุคคลภายนอก กําหนดระดบัการ

เขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัใหก้บัพนักงานในระดบัต่างๆใหเ้หมาะสมกบัความรบัผดิชอบ ในกรณีที�ผูบ้รหิารหรอืพนกังานมี

ส่วนร่วมในการทํางานเฉพาะกจิที�เกี�ยวกบัขอ้มลูที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรอือยู่ระหว่างการเจรจา  ซึ�งงานนั �นๆ 

เขา้ข่ายการเกบ็รกัษาขอ้มลูภายในอนัอาจมผีลต่อการเคลื�อนไหวของราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั  ผูบ้รหิารและพนักงาน

เหล่านั �นจะทําการเก็บรักษาข้อมูลภายในจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในการดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทันั �น บรษิทั 

ไดก้ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการทํางานของพนกังาน ทุกระดบัในหมวดวนิัยและลงโทษในกรณีที�พนักงานผูใ้ดหลกีเลี�ยงหรอื

ฝา่ฝืนวนิยัที�กาํหนดไวใ้หถ้อืว่าพนกังานผูน้ั �นทาํผดิวนิยัและตอ้งไดร้บัโทษตามลกัษณะความผดิ   

ในปี ���� บรษิัททบทวนกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิ กรรมการ ผู้บรหิาร 

และพนักงาน  (รายละเอยีดปรากฎในจรรยาบรรณธุรกจิ) ซึ�งประกาศไวบ้น Web site บรษิัท)  และแยกจรรยาบรรณ

พนักงาน นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายการแจง้เบาะแสผูก้ระทําความผดิ โดยฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะทําเป็น

คู่มอืสาํหรบัดแูลพนกังานใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าว 
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 นโยบายการใช้ขอ้มูลภายใน บรษิัทฯ มนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานในการนํา

ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ซึ�งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใชเ้พื�อแสวงหาประโยชน์สว่นตน ดงันี�  

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บรหิารของบริษัทฯ เกี�ยวกบัหน้าที�ในการจดัทํารายงานการถือ

หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยตนเอง คู่สมรสหรอืผูท้ี�อยู่กนิดว้ยกนัฉันสามภีรยิา บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

นิติบุคคลที�บุคคลดงักล่าวถือหุน้รวมกนัเกนิร้อยละ 30 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั �งหมด และมสีดัส่วน

การถือหุ้นมากที�สุดในนิติบุคคลนั �น  ทั �งนี�ให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในประกาศที� สจ.��/2561 และให้

หมายรวมถงึ การรายงานในกรณีที�มบีุคคลอื�นใดถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหน้าไวแ้ทนบุคคล

ดงักล่าวขา้งต้นด้วย ทั �งนี� การรายงานกรณีที�มบีุคคลอื�น (Nominee) ถือหลกัทรพัย์และสญัญาซื�อขาย

ล่วงหน้าไวแ้ทนนั �นใหร้ะบุรายการดงักล่าวแยกต่างหากจากกรณีถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหน้า

เองโดยตรง   ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบท

กําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทั �งที�มี

การแกไ้ขเพิ�มเตมิ) รวมทั �งการรายงานการไดม้าหรอืจําหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตน คู่สมรส และ

บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) 

2. บรษิทัฯ กําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ จดัทํา

และเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัย์และรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของ

บริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบท

กาํหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มี

การแก้ไขเพิ�มเติม) และจดัส่งสําเนารายงานนี�ใหแ้ก่เลขานุการบรษิทั ในวนัเดยีวกบัวนัที�ส่งรายงานต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์เพื�อรายงานใหค้ณะกรรมการทราบต่อไป 

3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที�ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ         

นําขอ้มูลนั �นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื�อขายหลกัทรพัย ์และบุคคลดงักล่าวขา้งต้นต้องไม่เปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวแก่บุคคลอื�น รวมทั �งบุคคลในครอบครวั ที�อาจนําขอ้มูลนั �นไปใชป้ระโยชน์เช่นเดยีวกนั ซึ�งหาก

เกดิกรณีดงักล่าวขึ�น ทั �งผูใ้หข้อ้มลูและผูร้บัขอ้มลูที�นําไปใชป้ระโยชน์อาจต้องมคีวามผดิตามที�กฎหมายที�

กําหนดไว้ รวมทั �ง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบงัคบัการทํางานของบริษัทฯ โดยจะ

พจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นตวัหนงัสอื การภาคทณัฑ ์

ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก หรอืต้องลาออก

จากกรรมการแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

นอกจากนี�บรษิทัฯ กําหนดช่วงหา้มซื�อขายหลกัทรพัย ์(Blackout Period)  หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานที�เกี�ยวขอ้งที�ได้ล่วงรู้งบการเงนิของบรษิทัฯ หรอืขอ้มูลอื�นใดที�มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์

ของบริษัท กระทําการ หรือยินยอมให้ผู้อื�นใช้ข้อมูลดงักล่าวกระทําการซื�อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัท  

ในช่วงหนึ�งเดือน ก่อนที�งบการเงนิหรือขอ้มูลภายในนั �นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื�อขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา �� ชั �วโมง นับแต่ไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูนั �นสูส่าธารณะผ่าน

ระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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4. บรษิทัฯ หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ที�ลาออกแลว้เปิดเผยขอ้มลูภายใน หรอืความลบัของบรษิทัฯ ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ของบรษิทัฯ 

ที�ตนไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที�ใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ทาํ

ใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทัฯ และคู่คา้ของบรษิทัฯ 

5. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของพนักงานของบรษิัทฯ หรอือดตีกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน        

มหีน้าที�เกบ็รกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในบรษิทัฯ และมหีน้าที�ในการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ 

เพื�อประโยชน์การดําเนินุรกจิของบรษิัทฯ เท่านั �น โดยมใิห้ขดัต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาด

หลกัทรพัย ์ทั �งนี� หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงงานของบรษิทัฯ นําความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายใน

ของบรษิทัฯ ไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัอื�นที�ตนเองเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้ง 

 สําหรับการเปลี�ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา �� แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัย ์พ.ศ.���� บรษิทักําหนดใหก้รรมการบรษิทัทุก

คนมหีน้าที�แจง้เรื�องการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยท์นัท ีภายใน � วนัทําการ นับจากวนัที�ซื�อ ขาย โอนและรบัโอน

และแจง้เลขานุการบรษิทั เพื�อรายงานคณะกรรมการบรษิทัเพื�อทราบ 

นอกจากนี� บรษิัทมกีารดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน โดยมนีโยบายการใชข้อ้มูลภายใน โดยมนีโยบายหา้ม

กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังานที�มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการรบัรูข้อ้มูลภายในที�มสีาระสาํคญัของบรษิัทและ

บรษิทัย่อย ซึ�งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื�อประโยชน์ของตนเองหรอืผูเ้กี�ยวขอ้ง รวมถงึการซื�อขายหลกัทรพัย์

ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที�อยู่ในหน่วยงานที�ทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื�อขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง � เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน 

ทั �งนี�ในปี ���� ไม่มีกรณีกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทดําเนินการซื�อขายหลกัทรัพย์      

โดยใชข้อ้มลูภายในแต่อย่างใด 

ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 

ในปี ���� บรษิทัจดัทาํจรรยบรรณนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื�อเป็นแนวทางหรอืกรอบในการปฏบิตัหิน้าที�ของนักลงทุน-

สมัพนัธ์ เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ด ีตามที�สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์     

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด (ข้อมูลจรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธอ์ยู่บน website บริษทั) 

บรษิทั ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที�มคีวามถูกตอ้ง  โปร่งใส  โดยการเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศผ่าน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตามระเบยีบที�ไดก้ําหนดไว ้และยงัมขีอ้มลูที�เกี�ยวกบับรษิทั            

แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tstegroup.com) และในกรณีที�ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนต้องการติดต่อกับบริษัท 

สามารถตดิต่อมายงับรษิทัไดท้ี� 

สาํนกัเลขานุการบรษิทัและ/หรอื ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 90 หมู่ ซอยสยามไซโล  ตําบลสาํโรงกลางอาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

โทรศพัท ์ 02-183-4567 หรอืสง่อเีมลม์ายงับรษิทัไดท้ี� E-mail Address : thaisugar@tstegroup.com 

Attention: Company Secretary and/or Account Manager 
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9.6  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและเสนอ           

ต่อคณะกรรมการบรษิัทในการแต่งตั �งผู้สอบบญัชขีองบรษิัทในแต่ละปีรวมถงึค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีเพื�อเสนอ    

ต่อที�ประชุมคณะกรรมการและนําเสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์���� คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานตลอดปี ���� ของผูส้อบบญัช ี  

และเสนอชื�อผูส้อบบญัชจีากบรษิทัสาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั  เป็นผูต้รวจสอบบญัชปีระจาํปี ���� ของบรษิทั  

 
บริษทั 

 
ผูส้อบบญัชีที�รบัผิดชอบ เลขที� 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั 
(มหาชน) 
และบรษิทัย่อย 

นายอาํพล  จาํนงคว์ฒัน์            ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที�  ����   
หรอื 
นางสาวประภาศร ี ลลีาสภุา     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที�  ����  
หรอื 
นายนรศิ  เสาวลกัษณ์สกุล        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที�  ����   
ซึ�งในกรณีที�ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได ้  
ใหส้าํนกังานฯ จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื�นของสาํนกังานฯ แทนได ้

���� / 
���� / 
���� 

บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  
บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั 
บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั 
บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั 
 

นายอาํพล  จาํนงคว์ฒัน์         หรอื 
นางสาวประภาศร ี  ลลีาสภุา   หรอื 
นายนรศิ  เสาวลกัษณ์สกุล      หรอื 
นายอาทติย ์   ลขิติจติถะ 
ซึ�งในกรณีที�ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได ้            
ใหส้าํนกังานฯ จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื�นของสาํนกังานฯ แทนได ้

���� / 
���� / 
���� / 

 11566 
 
 

 

 ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีในปี ����  

 ในปี 2561 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทน (Audit Free)          

เป็นจาํนวนเงนิ 1,180,000 บาท (หนึ�งลา้นหนึ�งแสนแปดหมื�นบาทถว้น)  เฉพาะของบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน 640,000 บาท (หกแสนสี�หมื�นบาทถว้น) แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 295,000 

บาท ค่าธรรมเนียมสอบงบการเงนิ (3 ไตรมาส) 345,000 บาท (ไม่รวมค่าแปลงบภาษาองักฤษ ไตรมาสละ 20,000 บาท 

 ค่าบรกิารอื�นๆ   นอกเหนือจากค่าสอบบญัช ี

 - ไม่ม-ี 

          อนึ�ง บรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไม่เป็นบุคคลหรอืมรีายการที�อาจทาํใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและบรษิทัย่อยและมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัในเครอื 
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 ผูต้รวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในโดยต้องเป็นผู้ที�มีความรู้และ

ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  ปจัจยัความเสี�ยงบญัชแีละมคีวามเขา้ใจในระบบการทาํงานที�

เกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยสามารถใหข้อ้เสนอแนะเพื�อนําเสนอฝา่ยบรหิารพจิารณาดาํเนินการ

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและนําเสนอที�ประชุมคณะกรรมการพจิารณาแต่งตั �งเป็นรายปี   
 

สําหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด  โดย                         

นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ ตําแหน่งปจัจุบันกรรมการบริหาร วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยับูรพา อบรมหลกัสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัอิบรมหลกัสตูร             

IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชีอบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย (CPIAT) เป็นผู้สอบภายใน              

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยโดยไดร้บัค่าตอบแทนประจาํปี 2561 จํานวน 157,500 บาท  (รายละเอยีดผูต้รวจสอบภายใน

ตามเอกสารแนบ 3) 

ค่าบริการอื�นๆ    

- ไม่ม ี– 
 

อนึ�งบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ จํากดั ผูต้รวจสอบภายในไม่เป็นบุคคลหรอืมรีายการที�อาจทาํใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและบรษิทัย่อยและมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัในเครอื   
 

ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั �งให้นางสาวฤทยัชนก สุภาพงษ์  จากบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากดั           

ทําหน้าที�เป็นผู้ตรวจสอบภายในอสิระและทําการสอบทานและประเมนิผลการควบคุมภายในของบรษิัท ซึ�งผู้สอบบญัชี

ภายในมคีวามเหน็ว่าบรษิัทมกีารควบคุมภายใน การบรหิารจดัการความเสี�ยง และการควบคุมดูแลเพื�อควบคุมความ

ถูกต้อง กระบวนการปฏบิตัิงานที�เพยีงพอต่อการสนับสนุนให้บรษิัทบรรลุความสําเรจ็ตามนโยบาย  เป้าหมาย และ

วตัถุประสงคต์ามที�ฝา่ยจดัการกาํหนด 
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      9.7 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 

ในปี 2560 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดอ้อกหลกัการกํากบัดแูลกจิการ

ที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน (CG CODE) ทั �งนี�เพื�อต้องการยกระดบัการกาํกบัดแูลให้ทดัเทียมกบัสากล โดยอาจ

ปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัแต่ละบริษทั ไดพ้จิารณาการนําหลกัปฏบิตัติาม CG Code ดงักล่าวมาปรบัใชต้ามหลกัธุรกจิ

ของบรษิทัฯ แลว้และมคีวามเหน็ว่า หลกัปฏบิตัสิ่วนใหญ่ใน CG Code เป็นเรื�องที�มคีวามเหมาะสมในการนับมาปรบัใช้

ให้เหมาะสมกับธุรกิจ  นอกจากนี�บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลปี 2555 ยกเว้นบางกรณีที�บริษัทฯ                 

ยงัไม่สามารถปฏบิตัไิด ้หรอืข้อปฏิบติับางข้อยงัไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวได้ ซึ�งในปี 2561 

1. คณะกรรมการบรษิทั ควรประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5-12 คน 

เหตุผล  ตามข้อบังคับบริษัท มีจํานวนตั �งแต่ 5 คนขึ�นไป ปจัจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 15 ท่าน 

กรรมการบรษิทัส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการที �มคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น และเป็นตวัแทนจากสมาชกิ

โรงงานนํ�าตาล ซึ �งเหมาะสมกบัขนาดธุรกจิของบรษิทัฯ  
 

2. คณะกรรมการบรษิทั ควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระเป็นสว่นใหญ่ (มากกว่า ��%) 

เหตุผล  ปจัจุบนั บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระในสดัส่วน � ใน � ของจํานวนกรรมการทั �งคณะ (กรรมการอสิระ

จาํนวน � ท่าน จาก �� ท่าน) และมกีรรมการอสิระที �เป็นผูห้ญงิ � ท่าน ซึ �งกรรมการทุกท่านเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิ

และมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที � สามารถแสดงความคดิเหน็และลงมตไิดอ้ย่างอสิระ 
 

3. คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปีในการดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ � ปี 

เหตผุล  ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในทุกปีกาํหนดใหม้กีรรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนในสามโดยกรรมการที �

อยู่นานที �สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้

พจิารณาเลอืกกรรมการที �เหมาะสม พจิารณาจากคุณสมบตัใิหส้อดคล้องกบัสถานการณ์และความจําเป็น

ของบรษิทั รวมถงึความรูค้วามชาํนาญในดา้นที �ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิทั หรอืความรูค้วามชาํนาญ

ที �พงึมเีพื �อการกําหนดหรอืตดิตามการปฏบิตัติามกลยุทธข์องบรษิทั เสนอต่อที �ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

เพื �อนําเสนอต่อที �ประชุมผูถ้ือหุน้ บรษิทัฯ จงึไม่กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนปีเพื �อรกัษาความต่อเนื �องใน

การดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระที �มปีระสบการณ์ที �สามารถนําพาบรษิัทในบรรลุเป้าหมายสําหรบั

หลกัการดูแลในเรื �องอื �นๆ ที �บรษิัทฯ ปฎิบตัิได้และกําลงัอยู่ระหว่างการทยอยปรบัใหเ้หมาะสมกบั   ธุรกจิ

และสามารถดาํเนินการต่อไป 
 

 ซึ�งที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที���/���� เมื�อวันที� �� ธันวาคม ���� ได้พิจารณาอนุมตัินโยบาย      

กํากบัดูแลกิจการที�ดีฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิม เพื�อให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดูแลที�ดีสําหรบับริษัทจดทะเบียน         

ปี ���� ทั �งนี� นโยบายกํากบัดูแลกจิการฉบบันี�ได้กําหนดหลกัปฏบิตัิแก่คณะกรรมการบรษิัทในฐานะผู้นําสูงสุดของ

องคก์รถอืปฏบิตัอิย่างเหมาะสม รวม � ขอ้ ปรากฎอยู่บนเวป็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com            
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สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถ้ือหุ้น 

หมวด � สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

บรษิทัฯ ไดก้ําหนดใหม้กีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุดรอบปี

บญัชแีละหากมคีวามจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษ ซึ�งเป็นเรื�องที�กระทบหรอืเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้น หรือเกี�ยวขอ้งกบัเงื�อนไขหรอืกฎเกณฑ์ กฎหมายที�ใช้บงัคบัที�ต้องได้รบัการอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นแล้ว บรษิัท       

จะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป 

บรษิัท มนีโยบายที�จะอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้ และนักลงทุนสถาบนัทุกรายได้รบัสทิธพิื�นฐานต่างๆ   

ทั �งในฐานะนักลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิทัดว้ยมาตรฐานที�เป็นที�ยอมรบัและเชื�อถอืไดโ้ดยใหส้ทิธใิน

การซื�อขาย โอน หลกัทรพัยท์ี�ตนถอือยู่ไดอ้ย่างเป็นอสิระการไดร้บัสว่นแบ่งผลกําไรจากบรษิทั การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

การแสดงความคดิเหน็ในที�ประชุมอย่างเป็นอสิระการร่วมตดัสนิใจในเรื�องสาํคญัของบรษิทั เช่นการเลอืกตั �งกรรมการ 

การอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผล การเลอืกตั �งผูต้รวจสอบบญัชแีละอื�นๆ  ทั �งนี�ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงตามจํานวน

หุน้ที�ถอือยู่ โดยหุน้แต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ�งเสยีงและไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษที�เป็นการจาํกดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายอื�น 

�. ให้ขอ้มูลที�สําคญัและจําเป็นสําหรบัผู้ถือหุ้นเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างชดัเจนและทนัต่อ

เหตุการณ์  โดยบางเรื�องแม้ว่าตามเงื�อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บงัคบัให้ต้องเปิดเผย แต่หากบรษิัทเหน็ว่าเรื�องใด                              

มคีวามจําเป็นที�ผู้ถอืหุน้ต้องรบัรู้ บรษิัทจะแจง้ให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัและข่าวบรษิัทจดทะเบยีน

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

�.  ผูถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัขอ้มลูที�จาํเป็นและเพยีงพอเกี�ยวกบัวนัประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  

โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี�ยงัไดช้ี�แจง           

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมและสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ไวอ้ย่างชดัเจนในเอกสารที�บรษิทัไดจ้ดัส่งไปกบั

หนงัสอืนดัประชุม 

�.  ในกรณีที�ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้สามารถมอบฉันทะ              

ให้กรรมการอสิระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะที�บรษิัทได้จดัส่งไปพร้อมกบั

หนังสอืนัดประชุม นอกจากนี�ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลด ( Download)  หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. แบบค. 

สาํหรบั ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com ไดอ้กีดว้ย 

  �.  ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิ �เสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้

รบัเลอืกตั �งเป็นกรรมการล่วงหน้าสาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ���� ครั �งที� �/���� โดยผูถ้อืหุน้ตอ้งถอืหุน้

อย่างต่อเนื�องไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้หรอืไม่ตํ�ากว่า ��,���,��� หุน้ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้ราย

เดยีวหรอืหลายรายรวมกนักไ็ดแ้ละเป็นการถอืหุน้อย่างต่อเนื�องนบัจากวนัที�เสนอเรื�องเพื�อบรรจุในวาระการประชุมเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า �� เดอืน โดยบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัเลอืกตั �ง

เป็นกรรมการล่วงหน้า � เดอืน คอืตั �งแต่วนัที� � ตุลาคม ����- �� ธนัวาคม ���� โดยเผยแพร่การแจง้ขอ้มลูผ่านตลาด

หลกัทรพัย ์และบนเวป็ไซต์บรษิทั www.tstegroup.com   เพื�อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้

กลั �นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณา โดยในกรณีที�บรรจุเป็นวาระการประชุมบรษิทัจะแจง้ในหนงัสอืนัด

ประชุมว่าเป็นวาระที�กําหนดโดยผู้ถอืหุน้ ส่วนในกรณีที�คณะกรรมการบรษิทัปฏเิสธไม่รบัเรื�อง ที�ผู้ถือหุ้นเสนอเพื�อให้

บรรจุเป็นวาระบรษิทัจะชี�แจงเหตุผลใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทราบ โดยบรษิทัไดจ้ดัทาํแบบฟอรม์สาํหรบัการ

เสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัเลอืกตั �งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อกีดว้ย 
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           ทั �งนี�ในปี 2561 ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัเลอืกตั �งเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด 
         บรษิทัฯ ไดแ้จง้หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ฉบบัสมบรูณ์ทั �งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย �� วนั จนถงึวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ บนเวป็ไซต์บรษิทั www.tstegroup.com  “นักลงทุนสมัพนัธ์
การประชุม ผูถ้อืหุน้  แจง้ขา่วผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์   
 

  วนัประชุมผูถ้ือหุ้น 

            เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� บรษิัทได้จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ���� ครั �งที� �/���� ในวนัประชุม
ประธานกรรมการ /  ประธานตรวจสอบ/ ประธานสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  เขา้ร่วม
ประชุมในวนัดงักล่าว  มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองค์ประชุม คอืจํานวน �� คน ขาดประชุม � คน โดยบรษิทัได้

พิจารณาเหน็สมควรให้จดัประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยชูการเ์ทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน) ชั �น � 

เช่นเดียวกบัปีที�ผ่านมา เนื�องจากสามารถรองรบัจํานวนผู้ถือหุ้นที�ให้ความสนใจเขา้ประชุม  ทั �งนี�เพื�ออํานวยความ
สะดวกใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ประชุมและซกัถามตลอดจนแสดงความคดิเหน็ต่างๆ  
 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระ ประธานในที�ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี�แจง
รายละเอยีดต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระและวธิกีารนบัคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบอย่างชดัเจน  

ในวนัที�ประชุมบรษิทัได้จดัใหม้กีารลงทะเบยีนโดยใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัความเพื�อความสะดวก นอกจากนี�ในการ              
ใชส้ทิธอิอกเสยีงแต่ละวาระ โดยบรษิทัไดใ้ชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้เฉพาะบตัรยนืยนัการลงคะแนนที�ไม่เหน็
ดว้ยและงดออกเสยีง เพื�อคาํนวณหกัออกจากผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทั �งหมด  ยกเวน้ระเบยีบวาระเลอืกตั �งกรรมการ
จะเกบ็บตัรลงคะแนนทั �งหมดที�เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงเพื�อนํามาคํานวณผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละ

วาระและ เมื�อจบการประชุมผูถ้อืหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอยีดได ้

 ในระหว่างการประชุม ประธานไดด้ําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระและใหผู้ถ้ือหุน้ใช้สทิธลิงคะแนนเสยีง

รวมทั �งเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในทุกวาระ 

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที�ครบออกตามวาระจํานวนหนึ�งในสามของจํานวน
คณะกรรมการทั �งหมด  ซึ�งจะมกีารเลอืกตั �งในวนัประชุมบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้สามารถลงคะแนน
เสียงแต่ละบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั �งได้อย่างเป็นอิสระนอกจากนี�บริษัทได้กําหนดให้มีวาระเกี�ยวกบั
ค่าตอบแทนของกรรมการโดยแบ่งประเภทของค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละคณะจะไดร้บัเป็นค่าตอบแทน
รายเดือนเป็นเบี�ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัท ซึ�งหากมีการเสนอเปลี�ยนแปลงค่าตอบแทนของ
กรรมการจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตั �งคําถามในวาระต่างๆ                  
อย่างอสิระก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนั �นบรษิัทได้ให้ขอ้มูลรายละเอยีดในเรื�องดงักล่าวอย่าง
เพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้  ทั �งนี�ในวาระที�ผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยั ขอ้ซกัถามบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง
ในแต่ละสาขาเป็นผูใ้หค้าํตอบภายใตค้วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

3. ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถ้อืหุน้ผูถ้อืหุน้สามารถขอใหม้กีารลงคะแนนเสยีงดว้ยวธิลีบัไดห้ากผู้ถือหุ้น              
รอ้งขอและมผีูถ้อืหุน้ � คนรบัรองเพื�อใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหล้งคะแนนดว้ยวธิลีบั 

4. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประจําปี  ���� ครั �งที� �/���� บรษิัทได้พจิารณาตามลําดบัในระเบยีบวาระที�ได้
กําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมที�ไดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้า  โดยไม่มกีารเปลี�ยนแปลงลําดบัวาระดงักล่าว
และไม่มกีารขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาเรื�องอื�น ที�นอกเหนือไปจากที�กาํหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้
แต่อย่างใด 
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5. ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้นเสรจ็สิ�น บรษิัทฯ ได้แจ้งมติที�ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์   

ในวนัพฤหสับดีที� �� เมษายน ���� หรือวนัรุ่งขึ�นก่อน ��:00 น. โดยแต่ละวาระมมีติลงคะแนนเสยีง 

ประกอบดว้ยช่องที�เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง นอกจากนี�บรษิทัฯ ไดท้าํรายงานการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ส่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งภายใน �� วนันับแต่วนัประชุม พรอ้มทั �งเผยแพร่

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.tstegroup.com ทั �งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
 

ในปี ���� บริษัทฯ ได้รบัผลการประเมนิคุณภาพจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ที�ระดบัคะแนน      

�� คะแนน จากคะแนนเตม็ ��� คะแนน โดยบรษิทัมุ่งมั �นจะทาํใหไ้ด ้��� คะแนนเตม็ในปีต่อๆ ไป 

 

หมวด 2 การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั Equitable Treatment of Shareholders  

ความเท่าเทียมกนัของผูถ้ือหุ้น 

 
บรษิัทให้ความเท่าเทยีมกนักบัผูถ้ือหุน้ทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นัก

ลงทุนสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโดยเฉพาะกบัผูถ้อืหุน้สว่นน้อย เช่นสทิธใินการซื�อ ขาย โอน รบัโอนหุน้โดยบรษิทัฯ 
ไดม้อบหมายใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการกบังานทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

1.  การกําหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าที�ดแูลผูถ้อืหุน้สว่นน้อย  โดยผูถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคดิเหน็  หรอืขอ้ร้องเรยีนไปยงักรรมการอสิระ  ซึ�งจะเป็นผูพ้จิารณาดําเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื�อง 
เช่น  หากเป็นข้อร้องเรียนก็จะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที�เหมาะสม  หรือกรณีเป็น
ขอ้เสนอแนะที�กรรมการอสิระพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าเป็นเรื�องสาํคญัที�มผีลต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยรวม หรอืมผีลต่อ
การประกอบธุรกจิของบรษิทั กรรมการอสิระจะเสนอเรื�องดงักล่าวต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้  เพื�อพจิารณากําหนดเป็นวาระ
การประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.  คณะกรรมการบรษิทัได้กําหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) เป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ�งรวมทั �งข้อมูลที�ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั �วไปซึ�งเป็นสาระสําคัญต่อการ
เปลี�ยนแปลงราคาหรอืมูลค่าหุน้ของหลกัทรพัยแ์ละดูแลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงัเพื�อป้องกนัมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังาน ในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลู (นโยบายดงักล่าวไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์รษิทั (www.tstegroup.com ) 

3.  สาํหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้นั �น บรษิทัไดจ้ดัทาํหนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบ ข. ซึ�งเป็นแบบที�ผูถ้อืหุน้กาํหนด
ทศิทางการลงคะแนนไดต้ามแบบกระทรวงพาณิชยก์ําหนดและจดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากนี�                   
บรษิทัยงัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชุมภายหลงัจาก ไดเ้ริ�มประชุมแลว้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัวาระที�อยู่ใน
ระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ไดม้กีารลงมตแิละนับเป็นองคป์ระชุมตั �งแต่วาระที�ไดเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นตน้ไป            
เวน้แต่ที�ประชุมผูถ้อืหุน้จะมคีวามเหน็เป็นอย่างอื�น 

4.  เพื�อใหผู้ถ้ือหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมตไิด้อย่างรวดเรว็ นอกจากการแจง้มตทิี�ประชุม           
ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัไดเ้ปิดเผยมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ                
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายในวนัทาํการถดัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

5.  มกีารบนัทกึรายงานการประชุมอย่างครบถว้นประกอบดว้ยขอ้มูลสาระสาํคญั ไดแ้ก่ มตทิี�ประชุมและผล
การลงคะแนนเสยีงโดยแบ่งเป็นจํานวนเสยีงที�เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง หรอืบตัรเสยีในแต่ละวาระ คําถาม            
คําชี�แจง และความคดิเหน็ของที�ประชุมและจดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา �� วนั 
นบัแต่วนัประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มทั �งสง่รายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั     

�. แนวทางการควบคุมกระบวนการใชข้อ้มลูภายใน 
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บรษิทัฯ มนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในการนําขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ซึ�งยงั

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใชเ้พื�อแสวงหาประโยชน์สว่นตน ดงันี�  

�.บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี�ยวกับหน้าที�ในการจัดทํารายงานการถือ

หลกัทรพัย์ของบรษิัท โดยตนเอง คู่สมรสหรอืผู้ที�อยู่กนิด้วยกนัฉันสามภีรยิา บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที�

บุคคลดงักล่าวถอืหุน้รวมกนัเกนิร้อยละ �� ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั �งหมด และมสีดัส่วนการถอืหุน้มากที�สุดในนิติ

บุคคลนั �น  ทั �งนี�ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศที� สจ.��/���� และใหห้มายรวมถงึ การรายงานในกรณีที�มบีุคคล

อื�นใดถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดงักล่าวขา้งต้นดว้ย ทั �งนี� การรายงานกรณีที�มบีุคคลอื�น 

(Nominee) ถือหลักทรัพย์และสญัญาซื�อขายล่วงหน้าไว้แทนนั �นให้ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือ

หลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหน้าเองโดยตรง   ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 

(รวมทั �งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) รวมทั �งการรายงานการไดม้าหรอืจาํหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตน คู่สมรส และบุตร

ที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) 

2.บรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ จดัทาํและ

เปิดเผยรายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) และจดัส่งสาํเนารายงานนี�

ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวนัเดียวกบัวนัที�ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์ เพื�อรายงานให้

คณะกรรมการทราบต่อไป 

    3.บรษิทัฯ หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ที�ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ นําขอ้มลู

นั �นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื�อขายหลกัทรพัย์ และบุคคลดงักล่าวขา้งต้นต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลอื�น 

รวมทั �งบุคคลในครอบครวั ที�อาจนําขอ้มลูนั �นไปใชป้ระโยชน์เช่นเดยีวกนั ซึ�งหากเกดิกรณีดงักล่าวขึ�น ทั �งผูใ้หข้อ้มลูและ

ผูร้บัขอ้มูลที�นําไปใชป้ระโยชน์อาจต้องมคีวามผดิตามที�กฎหมายที�กําหนดไว ้รวมทั �ง บรษิทัฯ ถอืว่าเป็นความผดิทาง

วนิัยตามขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิัทฯ โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตกัเตือนด้วยวาจา การ

ตกัเตอืนเป็นตวัหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอื

ใหอ้อก หรอืตอ้งลาออกจากกรรมการแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

นอกจากนี�บริษัทฯ กําหนดช่วงห้ามซื�อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานที�เกี�ยวข้องที�ได้ล่วงรู้งบการเงินของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื�นใดที�มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัท 

กระทําการ หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื�นใชข้อ้มูลดงักล่าวกระทําการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงหนึ�งเดือน ก่อนที�งบ

การเงนิหรอืขอ้มลูภายในนั �นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 

�� ชั �วโมง นบัแต่ไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูนั �นสูส่าธารณะผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

 �.บรษิทัฯ หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที�

ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลบัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลบัของคู่ค้าของบริษัทฯ ที�ตนได้

รบัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที�ใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ทําใหเ้กดิผลเสยีหายแก่

บรษิทัฯ และคู่คา้ของบรษิทัฯ 
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�.กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของพนกังานของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มหีน้าที�
เกบ็รกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในบรษิทัฯ และมหีน้าที�ในการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ เพื�อประโยชน์การดาํ
เนินุรกจิของบรษิทัฯ เท่านั �น โดยมใิหข้ดัต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ทั �งนี� หา้มมใิหก้รรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงงานของบรษิทัฯ นําความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บรษิทัอื�นที�
ตนเองเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้ง 

การจดัให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยเยี�ยมชมกิจการ 

บรษิทัจะจดัใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเยี�ยมชมกจิการหลงัจากเสรจ็สิ�นการประชุมสามญัประจําปีในกรณีที�มผีูถ้อืหุน้ 
ร้องขอโดยจดับุคลากรพาชมภายในบรเิวณบรษิัท เช่นท่าเทยีบเรอื การปฏบิตัิงานของพนักงานฝ่ายต่างๆ อนัได้แก่                        
ฝ่ายคลงัสนิคา้และสถานีเทนํ�าตาล หอ้งชั �งรถบรรทุก  ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเยี�ยมชมกจิการของบรษิทัย่อยเช่น 
โรงงานแป้งสาล ีโรงกลั �นนํ�ามนัปาลม์  และโรงงานทอกระสอบ  คณะกรรมการไดจ้ดัใหบุ้คลากรของแต่ละหน่วยงานพา
ชมจนเป็นที�พอใจของผูถ้อืหุน้ 

หมวด � สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ   

  บรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และบรษิัทย่อย(�) ได้ให้ความสําคญัในการดําเนิน
ธุรกจิอย่างโปร่งใสและมคีุณธรรม จรรยบรรณฉบบันี�ไดท้าํการปรบัปรุง ครั �งที� � โดยมกีารจดัแบ่งหมวดหมู่และปรบัปรุง
เนื�อหาใหช้ดัเจน ตลอดจนครอบคลุมหลกัเกณฑแ์ละนโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �ง มแีนวปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีที�
กวา้งขึ�น ทั �งนี� เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิในปจัจุบนั โดยพนกังานทุกท่านที�ไดป้ฎบิตัติามจรรยาบรรณ เพื�อให้
บรษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างยั �งยนืและเป็นที�ยอมรบัของทุกฝา่ย 

การปฏิบตัต่อผู้มีส่วนได้เสยี อนัได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้าที� คู่แข่งทางการค้า สิ�งแวดล้อม      
สงัคมและส่วนร่วม 
 

การปฏิบติัความรบัผิดชอบผูถ้ือหุ้น 
1. สรา้งผลตอบแทนที�เจรญิเตบิโตอย่างมั �นคงและเหมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ทั �งรายใหญ่ และรายย่อย 
2. ปฏบิตัหิน้าที�อย่างมอือาชพีอย่างเตม็ความรู ้ความสามารถ และความระมดัระวงั 
3. ปฏบิตัิหน้าที�ด้วยความสุจรติ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื�อสร้างความมั �นใจแก่ผู้ถือหุ้นและปฏบิตัิต่อ     

ผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกันโดยใช้ช่องทางในการสื�อสารต่างๆ ที�เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ 

4. จัดทํารายงานสถานะขององค์กรอย่างสมํ�าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้น และ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง 

5. ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  
 

การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 
บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นทรพัยากรที�สาํคญัยิ�งที�จะนําพาบรษิทัไปสู่ความเสรจ็ในการประกอบธุรกจิ

ของบรษิทัและบรรลุผลตามเป้าหมายที�ไดก้าํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ บรษิทัจงึไดก้าํหนดนโยบายที�จะใหม้กีาร
ปฏบิตัต่ิอพนกังานดงันี� 

1. ใหผ้ลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อพนกังาน โดยมกีารจ่ายค่าจา้งและสวสัดกิารเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการ
ดาํเนินงานและสภาวะเศรษฐกจิการว่าจา้ง 

2. ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 
3. จดัสถานที�ทํางานให้มคีวามสะดวกสบายเหมาะสมกบัสภาพของงานที�ทํา พร้อมสร้างบรรยากาศใน

สถานที�ทาํงานใหพ้นกังานรูส้กึอยากทาํงานร่วมกบับรษิทัอย่างเตม็ที� 
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ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิทัประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารจงึใหค้วามสาํคญัแก่ลกูคา้เป็นหลกั โดยมแีนวทางการปฏบิตั ิไดแ้ก่ 

1. มุ่งมั �นในการพฒันา และมมีาตรฐานสงูตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ภายใตเ้ทคโนโลยี�ที�ทนัสมยัและ

มปีระสทิธภิาพ มรีะบบการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ระบบสากล เช่น ISO 9001:2015 

2. จดัระบบที�สามารถใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรยีนขอ้บกพร่องของบรกิารความไม่พอใจ และเสนอขอ้แนะนํา        

ที�เป็นประโยชน์เพื�อดาํเนินการตอบสนองแก่ลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็ 

3. ปฏบิตัิตามเงื�อนไขที�มต่ีอลูกค้าอย่างเคร่งครดักรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขไดใ้หร้บีแจง้ลูกคา้

เพื�อทราบและร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปญัหา รวมถึงการจดัทําแบบประเมนิความพงึพอใจ

ของลกูคา้ เพื�อนํามาปรบัปรุงและพฒันาดา้นการบรกิารต่อไป 

4. เสนอขา่วสารบรกิารแก่ลกูคา้อย่างเที�ยงตรงถูกตอ้งเป็นธรรมและไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิใดๆ 

5. ใหค้วามสาํคญัและไม่นําขอ้มลูของลกูคา้ไปเผยแพร่หรอืหาประโยชน์ใสต่นเองและผูเ้กี�ยวขอ้งไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้และเจ้าหนี� 

1. ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุรติในการคา้กบั คู่คา้หรอืเจา้หนี� 

2. ปฏิบตัิตามข้อตกลงกบัคู่ค้าและเจ้าหนี�อย่างเที�ยงตรงและเคร่งครดัในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิตาม

เงื�อนไขต่างๆ ไดต้อ้งรบีแจง้คู่คา้หรอืเจา้หนี�โดยเรว็เพื�อรวมกนัพจิารณาหาทางแกไ้ขปญัหา 

3. เสนอขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งแก่คู่คา้และเจา้หนี�อย่างถูกตอ้ง และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
 

ความรบัผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง 

1. ใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู ้ ความสามารถ  ความรบัผดิชอบ  และคุณภาพของ

งานของพนกังานแต่ละคน 

2. การใหร้างวลัหรอืลงโทษพนกังานตอ้งใชค้วามเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละตอ้งกระทาํดว้ยความสจุรติ 

3. ใหค้วามสาํคญัแก่การฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื�อพฒันาขดีความรู ้ความสามารถของพนกังานทุกคน 

4. ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน ขอ้บงัคบัต่างๆ และสวสัดกิารของพนกังาน 

5. รกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื�อความปลอดภยัแก่สขุภาพ และทรพัยส์นิของพนกังาน 

6. สง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการกาํหนดทศิทาง พฒันา และปรบัปรุงแกไ้ขของบรษิทัอย่างทั �วถงึ 

7. เผยแพร่ขอ้ปฏบิตัแิละจรยิธรรมแก่พนกังานทุกคนเพื�อนําไปปฏบิตัใินการทาํงานของพนกังาน 

8. ปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนบนพื�นฐานของศกัดิ �ศรขีองความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตัิ

เพยีงเพราะความแตกต่างทางกาย จติใจ เชื�อชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อายุ ผวิ การศกึษา สถานะทาง

สงัคมหรอืเรื�องอื�นใด และหลกีเลี�ยง  กระทําการใดๆ อนัส่งผลต่อความกา้วหน้าและมั �นคงในอาชพีการ

งานของพนกังาน 

9. ไม่นําขอ้มลูสว่นตวัของพนกังานไปหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

10. รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึ�งเป็นประโยชน์แก่องคก์รที�ตั �งอยู่บนหลกัเหตุและผล 
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ความรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นของบริษทั 

ทรพัย์สนิของบริษัทหมายถึง สงัหาริมทรพัย์และอสงัหารมิทรพัย์ ทั �งนี�ยงัรวมขอ้มูลเอกสารสทิธิ �สทิธบิตัร 

ลขิสทิธิ � และความลบัต่างๆ ของบรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�พนกังาน ตอ้งไม่นําทรพัยส์นิต่างๆของบรษิทั

ไปใชเ้พื�อประโยชน์สว่นตวั หรอืผูอ้ื�น ยกเวน้กรณีฉุกเฉินที�ไดร้บัอนุญาตจากผูม้อีาํนาจแลว้เท่านั �น มหีลกัปฎบิตั ิดงันี� 

1. พนักงานมหีน้าที�รบัผดิชอบมใิหท้รพัยส์นิของบรษิทั สญูเสยี สญูหาย หรอืเสื�อมค่าโดยเปล่าประโยชน์

ทรพัยส์นิต่างๆ ของบรษิทัควรนํามาใชใ้นการดําเนินกจิการของบรษิทัเพื�อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพของการ

ดาํเนินงานและคุม้ค่าทรพัยส์นิสงูสดุ 

2. พนักงานไม่ควรกระทําการปรบัเปลี�ยน แกไ้ข หรอืตกแต่งทรพัยข์องบรษิทัก่อนไดร้บัอนุญาตจากผูท้ี�มี

อาํนาจแลว้เท่านั �น 

3. หา้มมใิหพ้นกังาน ปลอมแปลง แกไ้ข และ / หรอืตกแต่งเอกสารของบรษิทัโดยมชิอบ 

4. ในกรณีทรพัย์สนิเป็นคอมพวิเตอร ์ห้ามมใิหพ้นักงานนําโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิ �หรอืโปรแกรมผดิกฎหมาย

ใดๆ มาลงในเครื�องของบรษิทั  

4.1 ห้ามผู้บริหาร และพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี�ยงเว็ปไซต์ที�ไม่ควร

ดงันี�เวป็ไซตผ์ดิกฎหมายตลอดจนเวป็ไซตท์ี�ละเมดิจารตีประเพณีหรอืศลีธรรมอนัดงีาม 

4.2 ห้ามผู้บรหิาร และพนักงานเปิดเผยรหสัประจําตวั (Password) ที�ใช้ในการเขา้ถงึระบบขอ้มูลของ

บรษิทัแก่ผูอ้ื�น เวน้แต่เป็นงานใหบ้รกิารในธุรกจิเฉพาะลกูคา้ที�ไดร้บัอนุญาตแลว้เท่านั �น 

การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  สิ�งแวดล้อม  สงัคมและส่วนรวม 
บรษิทัจะดาํเนินธุรกจิโดยใหค้วามสาํคญัและยดึมั �นในการดแูลรกัษาสิ�งแวดลอ้ม และความปลอดภยั  

อาชวีอนามยั ในการประกอบกจิกรรมต่างๆ อนัเป็นธุรกจิของบรษิทัเพื�อประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมดงันี� 
1. บรษิทัจะปฎบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ�งแวด 

ลอ้มในการทาํงานอย่างเคร่งครดั 
2. บรษิทัจะดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

ลกูคา้ และบุคคลผูม้าตดิต่องานอยู่เสมอ 
3. ผูบ้รหิารและพนกังานจะตอ้งเอาใจใส่อย่างยิ�งต่อกจิกรรมทั �งปวงที�จะสง่เสรมิถงึความปลอดภยั คุณภาพ 

อาชวีอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม 
4. สนบัสนุนกจิการใดๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมสว่นรวม 
5. หลกีเลี�ยงการกระทาํการใดๆ ที�สง่ผลเสยีหายแก่ประเทศชาต ิบา้นเมอืง ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 
6. ไม่ส่งเสรมิหรอืใหค้วามร่วมมอืใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิผดิกฎหมายหรอืเป็นภยัต่อส่วนรวมและความ

มั �นคงของประเทศ 
7. สรา้งจติสาํนึกและปลกูฝงัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาตใินองคก์รแก่พนกังานทุกระดบั 

 

การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1. บรษิัทได้กําหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการทํารายการที� เกี�ยวโยงกนัและ

กําหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทํารายการที�ต้องผ่านการกลั �นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มกีารปฏบิตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 



 

            บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                           แบบ     56 - 1 

                                       …..………………………..รับรองความถกูต้อง สว่นที�  �  การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ   

 

93

 

2. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานที�มผีลประโยชน์เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมที�ทาํกบับรษิทัหรอื 

บรษิทัย่อยของบรษิทัจะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการพจิารณาหรอือนุมตัธิุรกรรมดงักล่าว และใหก้ารกาํหนด

ราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุตธิรรมตามเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไปเสมอืนการทาํรายการกบับุคคลทั �วไป 

3. กาํหนดใหม้กีารนําเสนอรายการที�เกี�ยวโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อน 

เสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดแีละตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

4. คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดหลกัการใหส้ามารถทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัไดร้ะหว่างกรรมการ 

ผูบ้รหิาร  หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งของบรษิทัที�ทํากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยได ้ หากรายการนั �นมี

ขอ้ตกลงทางการคา้เหมอืนที�ทาํกบัคู่สญัญาทั �วไป 

5. ในการทาํธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยหรอืธุรกรรมระหว่างกนัของบรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทั 

กําหนดใหเ้ป็นธุรกรรมที�มเีงื�อนไขหรอืขอ้กําหนดที�เป็นปกตเิหมอืนกบัธุรกรรมที�ทํากบับุคคลทั �วไปที�มคีวาม

เสี�ยงในระดบัเดยีวกนัหรอืเป็นกรณทีี�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการบรษิทัย่อยตามแต่กรณ ี
 

การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั �น 

ในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัต้องดําเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้โดยจะต้องปฎบิตัติาม

นโยบายเกี�ยวกบัการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รบัปชั �นของบริษัท รวมทั �งไม่กระทําการใดๆ ที�ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชื�อเสยีงบรษิทั  

การปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์น ทางปัญญา  

 บริษัทเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายเกี�ยวกับทรพัย์สินทาง ปญัญาและมีนโยบายห้ามการดําเนินการที�มี

ลกัษณะ เป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาทุกประเภท  พนักงาน มหีน้าที�ปกป้องและรกัษาความลบัอนั เกี�ยวกบั

ทรพัย์สนิทางปญัญาของบรษิทัเพื�อมใิหข้อ้มูลเหล่า นั �นรั �วไหล และต้องไม่นําทรพัยส์นิทางปญัญาประเภทต่างๆ ของ

บรษิทัไปใชเ้พื�อประโยชน์สว่นตวัหรอืเพื�อบุคคลอื�นโดย มไิดร้บัอนุญาต  

การปฎิบติัเกี�ยวกบัของขวญั ของกาํนัล การบริจาคเงินเพื�อการกศุล และเงินสนับสนุน 

1. ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ�งมธีรรมเนียมปฏบิตัอิยู่ 

2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับ

ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ คู่คา้ ของบรษิทัหรอืจากบุคคลใดอนัเนื�องจากการ

ทาํงานในนามบรษิทั 

3. ของขวญัหรอืของกํานัลที�มอบใหต้วัแทนบรษิทั ใหพ้นักงานที�ไดร้บัแทนบรษิทั จดัเกบ็ของเหล่านั �นเป็น

ทรพัยส์นิของบรษิทั 

4. การบรจิาคเงนิ หรอืใหเ้งนิสนบัสนุน ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั โดยเป็นไปตาม

หลกัปฏบิตัขิองนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง และต้องมใีบเสรจ็หรอืหลกัฐานอื�นในการนําแสดงในเรื�องดงักล่าวที�

ชดัเจนและถูกตอ้งทุกครั �ง 

5. การใหห้รอืรบับรจิาคเพื�อการกุศล หรอืรบัเงนิสนับสนุนต้องเป็นอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

โดยตอ้งมั �นใจว่าไม่เป็นการสนบัสนุนในการตดิสนิบน 
 



 

            บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                           แบบ     56 - 1 

                                       …..………………………..รับรองความถกูต้อง สว่นที�  �  การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ   

 

94

 

การซื�อและขายหลกัทรพัยข์องบริษทัและการการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานที�เกี�ยวข้อง โดยข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจหรือขอ้มูลอนัมสีาะสําคญัต่อการ

เปลี�ยนแปลงราคาหรอืมูลค่าหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เช่นฐานะทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน การทําสญัญาหรอืบอก

เลกิสญัญา ซึ�งเป็นขอ้มลูที�ยงัมไิดม้กีารเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั �วไป 

1. การเปิดเผยขอ้มูลใดอนัมสีาระสําคญัที�ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ให้เปิดเผยอย่างระมดัระวงั ถูกต้อง

ครบถ้วน ทนัเวลา โดยดําเนินการใหม้ั �นใจว่า ผูถ้อืหุน้หรอืนักลงทุนไดร้บัขอ้มูลอย่างเพยีงพอเท่าเทยีม

กนั และสามารถเขา้ถงึไดง้่าย โดยใชช้่องทางการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์

หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตามความเหมาะสม 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ต้องไม่ใชข้อ้มูลอนัมสีาระสาํคญัไปเพื�อประโยชน์ของตนใน

การซื�อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืใหข้อ้มูลภายในที�ยงัไม่เปิดเผยต่อหลกัทรพัยแ์ก่บุคคลอื�นที�

ไม่เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูนั �น ซึ�งหมายรวมถงึบุคคลในครอบครวั ญาตพิี�น้อง และเพื�อน เป็นตน้ 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที�ไดร้บัทราบขอ้มลูภายอนัมสีาะสาํคญัที�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงราคา

หรอืมลูค่าหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตอ้งระงบัการซื�อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาหนึ�ง

เดอืน ก่อนที�จะเผยแพร่งบการเงนิ หรอืงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้มลูสาํคญัอื�นๆ และ

ควรรออย่างน้อย 24 ชั �วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้วก่อนที�จะซื�อหรือขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

4. กรรมการ ผูบ้รหิารสี�ระดบัแรก (ตามมาตรา �� แห่งพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� และ

ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเตมิ) มหีน้าที�รายงานการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งหลกัทรพัยร์วมถงึการโอน หรอืรบัโอน

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และส่งสาํเนา

รายงานนี�ใหแ้ก่เลขานุการบรษิทั เพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ทราบต่อไป  
 

 

การรบัแจ้งขอ้รอ้งเรียน 

 บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสยีภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรยีนเกี�ยวกบัการ
กระทําความผิด กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที�ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที�บกพร่องต่อ
คณะกรรมการบรษิัท ทั �งนี�ให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิัทฯจะนําเสนอเป็น
นโยบายแยกต่างหากและประกาศใหพ้นกังานไดร้บัทราบทั �วกนั 
 

การแจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรียน 

บรษิทักาํหนดนโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีมคีวามโปร่งใส ซื�อสตัย ์และมจีรยิธรรม 

ตลอดจนปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ดงันั �นคณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ําหนดนโยบาย

การแจ้งเบาะแสการกระทําผดิและทุจรติ (Whistleblower Policy) ฉบบันี�ขึ�นมาใช้ปฏบิตัิ เพื�อเป็นการคุ้มครองและให้

ความเป็นธรรมแก่พนักงาน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิัท ที�แจ้งขอ้มูลหรอืให้เบาะแสเกี�ยวกบัการกระทําผดิ 

หรอืทุจรติต่อบรษิทัฯ 
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1. วตัถปุระสงค ์

1.1 สนับสนุนให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนของบรษิัทฯ ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสยี

ต่างๆ สามารถรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ  

1.2 กําหนดช่องทางที�ปลอดภยัและเป็นความลบัในการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ 

เพื�อปกป้องบุคคลใดกต็ามใหส้ามารถใหข้อ้มลูในเรื�องที�ตนเป็นกงัวลไดอ้ย่างมั �นใจ 

1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสการกระทําผดิและการทุจรติ รวมทั �ง ให้ความร่วมมอืหรอื

ความช่วยเหลอืใดๆ แก่ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหถู้กคุกคาม ขม่ขู ่เปลี�ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะ

งาน สถานที�ทํางาน พนักงงานไล่ออก การหยุดดําเนินธุรกรรมทางการค้าต่างๆ และกระทําการอื�นใดที�มี

ลกัษณะการปฏบิตัไิม่เป็นธรรมหรอืผลเสยีหายแก่ผูแ้จง้เบาะแสโดยชื�อผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสและขอ้มูล

ที�แจง้จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั 

2. คาํนิยาม 

2.1 บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่บรษิทั ท ีเอสคลงัสนิคา้ 

จํากดั บรษิัท ทเีอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั บรษิัท ทเีอสขนส่ง และโลจสีตกิส ์จํากดั และบรษิัท ทเีอสจ ี

แอสเซท็ จาํกดั 

2.2 พนกังงาน หมายถงึ บุคลากรทุกคนของ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย รวมถงึ 

กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั 

2.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลที�เปิดเผยข้อมูลของการกระทําหรือการทุจริตหรือการผิด

จรรยาบรรณใดๆ ที�ตนเองไดพ้บเหน็ 

2.4 ผูถู้กรอ้งเรยีน หมายถงึ บุคคลที�ถูกรอ้งเรยีน หรอืมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ไดร้อ้งเรยีน 

3. ผูมี้สิทธิรอ้งเรียนหรอืแจ้งเบาะแส 

กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูท้ี�มสี่วนไดเ้สยี และบุคคลอื�นๆ ที�พบเหน็การกระทําที�ฝ่า

ฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั นโยบาย ประกาศ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั และการทุจรติ

หรอืคอรร์ปัชั �น 

4. ในกรณีผูแ้จ้งเบาะแส ผูร้อ้งเรียน มีข้อรอ้งเรียน ให้ส่งข้อเรื�องรอ้งเรียนมายงั 

4.1 ผูบ้งัคบับญัชาในทุกระดบั 

4.2 หวัหน้าสงูสดุของฝา่ยทรพัยากรบุคคล 

4.3 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. วิธีการรอ้งเรียนและแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ ได้กําหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ�งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถ

ดาํเนินการได ้ดงันี� 

5.1 สามารถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5.2  ผ่านช่องทางอเีมลลข์องบรษิทั คอื thaisugar@tstegroup.com หรอื 

5.3 ผ่านช่องทางฝา่ยทรพัยากรบุคคล ที� prasert@tstegroup.com  

ทางไปรษณีย ์  

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 

เลขที� �� หมู่ � ถ.ปูเ่จา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ����� 
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5.4 ตูร้บัหนงัสอืรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสที�บรษิทักาํหนดขึ�น หรอื 

5.5 แจง้ผ่านช่องทางอเีมลลข์องเลขานุการบรษิทั ที� scretary@tstegroup.com  

ทางไปรษณีย ์  

เลขานุการบรษิทั บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 

เลขที� �� หมู่ � ถ.ปูเ่จา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ����� 

5.6 สง่จดหมายถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึ�งเป็นกรรมการอสิระ) มทีี�อยู ่

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� �� หมู่ � ถ.ปูเ่จา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ����� 

5.7 ในกรณีที�ผูร้อ้งเรยีนเลอืกที�จะไม่เปิดเผยชื�อต้องระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐานที�ชดัเจนเพยีงพอที�

แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื�อว่ามีการกระทําที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และการทุจรติหรอืคอรร์ปัชั �น 

ทั �งนี� การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลบัที�สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถ

รอ้งเรยีนไดม้ากกว่าหนึ�งช่องทาง และไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรยีน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทาํใหบ้รษิทั 

สามารถแจง้ผลการดาํเนินการ หรอืรายละเอยีดเพิ�มเตมิในเรื�องที�รอ้งเรยีนใหท้ราบได ้

6. ขั �นตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

6.1 ผู้รบัขอ้ร้องเรยีนและเบาะแสจะเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรอือาจมอบหมายให้บุคคล หรอืหน่วยงานที�

ไว้วางใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและเบาะแสกระทําผดิหรอืการทุจรติตามความ

เหมาะสมแลว้แต่กรณีโดยดาํเนินการดว้ยความเป็นอสิระและเที�ยงธรรม รวมทั �ง บรษิทัฯ จะดาํเนินการลงโทษ

ทางวนิยัหรอืหรอืดาํเนินคดทีาง กฎหมายกบัผูก้ระทาํผดิ ตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิและทุจรติ 

6.2 ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้รบัเรื�องร้องเรยีนรบัทราบเบาะแสการกระทําผดิและการทุจรติ รวมทั �งพบว่า      

มีการกระทําผิดหรือทุจริตดังกล่าวเกิดขึ�นจริง ให้แจ้งฝ่ายทรพัยากรบุคคลภายในภายใน � วัน                 

เพื�อดําเนินการตามขั �นตอนการสอบสวนที�กําหนดไว ้และจดัทํารายงานสรุปส่งใหค้ณะกรรมการบรหิารและ

คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

6.3 ผู้รบัขอ้ร้องเรยีนหรอืผูไ้ด้รบัมอบหมายสามารถเชญิใหพ้นักงานคนหนึ�งคนใดหรอืผู้ที�เกี�ยวขอ้งมาใหข้อ้มูล

หรอืขอใหจ้ดัสง่เอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งมาเพื�อตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ ตามความเหมาะสมเป็นแต่กรณีไป 

6.4 หากตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นความจรงิ บรษิทัฯ จะมมีาตราการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี� 

- ในกรณีที�ขอ้รอ้งเรยีนเป็นเรื�องที�บรษิทักระทาํผดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณบรษิทั 

โดยผูร้อ้งเรยีนเสนอเรื�องที�พบการกระทาํผดิพรอ้มความเหน็ และกําหนดแนวทางในการปฏบิตัทิี�ถูกตอ้ง

ต่อผู้มีอํานาจดําเนินการพิจารณา และในกรณีที�เป็นเรื�องสําคญั เช่น เป็นเรื�องที�กระทบต่อชื�อเสียง

ภาพลกัษณ์ หรอืฐานะทางการเงนิบรษิทั ขดัแยง้กบันโยบายในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืเกี�ยวขอ้ง

กบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นตน้ ใหฝ้า่ยทรพัยากรบุคคลตรวจสอบแจง้เรื�องดงักล่าวหรอืขอ้เทจ็จรงิและเสนอ

แนวทางในการดําเนินการ เพื�อเสนอเรื�องต่อคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาในเบื�องตน้ ก่อนนําเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณารบัทราบ เพื�อดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
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7. การคุ้มครองปกป้องผูแ้จ้งข้อมูลหรอืให้เบาะแสการกระทาํผิดหรอืทุจริต 
7.1 ผู้ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสสามารถเลอืกที�จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเหน็ว่าการเปิดเผยอาจจะทําให้เกดิ

ความเสยีหายกบัตนเอง แต่ตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐานที�ชดัเจนเพยีงพอที�แสดงใหเ้หน็ว่ามี
เหตุอนัควรเชื�อว่ามกีารกระทาํที�เป็นการฝา่ฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณในการดาํเนิน
ธุรกิจเกิดขึ�น รวมทั �ง การทุจริตคอร์รปัชั �น อย่างไรก็ตามหากเลือกที�จะเปิดเผยตนเองก็จะทําให้ผู้แจ้งขอ้
รอ้งเรยีนสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ยิ�งขึ�น 

7.2 ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง บรษิทัฯ ถอืเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าที�จําเป็น โดยคํานึงความปลอดภยั และความเสยีหาย
ของผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสแหล่งที�มาของขอ้มูลหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� ผูร้บัผดิชอบในทุกขั �นตอนจะตอ้ง
เกบ็รกัษาขอ้มูลที�ไดร้บัรูช้ ั �นความลบัสงูสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง หากฝ่าฝืนถอืเป็นการ
กระทาํผดิวนิยั 

7.3 บรษิทัฯ จะใหค้วามคุม้ครองและจะไมย่นิยอมใหม้กีารขม่ขู ่คุกคาม พนกังานหรอืผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส
ที�ไดร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ รวมถงึ ผูท้ี�ใหค้วามร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืใน
การสอบสวนดว้ยเจตนาสจุรติ 
 

จริยธรรมธรุกิจและจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้จีรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื�อให้
ความสําคญัในการดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสและมคีุณธรรม จรรยบรรณฉบบันี�ได้ทําการปรบัปรุง ครั �งที� � โดยมกีาร
จดัแบ่งหมวดหมู่และปรบัปรุงเนื�อหาใหช้ดัเจน ตลอดจนครอบคลุมหลกัเกณฑแ์ละนโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �ง มี
แนวปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีที�กวา้งขึ�น ทั �งนี� เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิในปจัจุบนั โดยพนักงานทุกท่านที�ได้
ปฎบิตัติามจรรยาบรรณ เพื�อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกจิไดอ้ย่างยั �งยนืและเป็นที�ยอมรบัของทุก
ฝ่าย  การปฏบิตัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หน้าที� คู่แข่งทางการคา้ สิ�งแวดลอ้ม 
สงัคมและส่วนรวมโดยไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com  

 

หมวด � การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัเรื�องการเปิดเผยสารสนเทศเนื�องจากเป็นเรื�องที�มผีลการกระทบต่อการตดัสนิใจของ                
ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี  จงึมคีวามจาํเป็นที�ตอ้งมกีารควบคุมและกาํหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั �งที�เป็น
สารสนเทศทางการเงนิและที�ไม่ใช่ทางการเงนิให้ถูกต้องตามที�กฎหมายกําหนด โดยมสีาระสําคญัครบถ้วนเพยีงพอ               
เชื�อถอืไดแ้ละทนัเวลาทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal  
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com   ทั �งนี�ในการเปิดเผยสารสนเทศของ
บรษิัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการหรอืกรรมการรองผู้จดัการเป็นผู้ดําเนินการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากนั �นยงัมี
สาํนกัเลขานุการบรษิทัทาํหน้าที�ตดิต่อสื�อสารกบันกัลงทุนสถาบนัผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม  

สาํหรบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที�สาํคญับรษิทัไดด้ําเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สี่วน  
ไดเ้สยีไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารอย่างทั �วถงึ  โดยมกีารเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี� 

�.  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 �)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ ��-�) รายงานประจาํปี (แบบ ��-�)   
 �)  งบการเงนิของบรษิทั 
 3)  เอกสารแจง้มตคิณะกรรมการบรษิทัและอื�นๆ 
�.  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
�.  กระทรวงพาณิชย ์
�.  เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com ซึ�งมทีั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
�.  การจดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย ์
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บรษิัท ยดึถือปฏบิตัิตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ขอ้บงัคบัต่างๆที�กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากบั-
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื�นของรฐัอย่างเคร่งครดัและ
ติดตามแก้ไขเปลี�ยนแปลงอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้มั �นใจได้ว่ากฎหมายกฏเกณฑ์ขอ้บงัคบัที�บรษิัทถือปฏบิตัินั �นมีความ
ทนัสมยัและเป็นหลกัประกนัใหผู้ถ้อืหุน้เชื�อมั �นในการดาํเนินธุรกจิที�โปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

1.  เปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูที�ไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา 
  2.  เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ��-�) ภายใน � เดือน และรายงานประจําปี       
(แบบ ��-�) ภายใน � เดอืน นับแต่วนัที�สิ�นสุดรอบปีบญัช ีผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
สาํนกังาน ก.ล.ต. และเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com          เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ และนกัลงทุน ไดท้ราบขอ้มลู 
 3.  จดัทาํรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิและแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบ    
บญัชใีนรายงานประจาํปี 
           4.  เปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัหิน้าที�ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยและจาํนวนครั �งการเขา้ประชุม
เป็นรายบุคคล 
           5.   เปิดเผยโครงสรา้งการดาํเนินงานและการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอยา่งชดัเจน บนเวบ็ไซตบ์รษิทั 
           6.   เปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็น  

   รายบุคคล 
           7.   เปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์บรษิทัเกี�ยวกบั กรรมการ ผูบ้รหิาร  โครงสรา้งกรรมการ โครงสรา้งการถือหุ้น 
วสิยัทศัน์ นโยบายการกาํกบัดแูล จรรยาบรรณต่างๆ  ตลอดจนขา่วสารที�เผยแพร ่
           8.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมทั �งรปูแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนที�แต่ละ    

    คนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
           9. กาํหนดระเบยีบการกาํกบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในและระเบยีบปฏบิตัใินการซื�อขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ 
และผู้บริหารซึ�งสอดคล้องกับกฎหมายเกี�ยวกับหลักทรัพย์และหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีโดยระเบียบข้างต้น             
มหีลกัการที�สาํคญัดงันี� 
 
 

-  จดัระบบงานสถานที�ปฏบิตังิานการเกบ็รกัษาขอ้มูลภายในไม่ใหถู้กเปิดเผยไปยงับุคคลอื�นและการใช้
ขอ้มลูภายในหรอืการสง่ขอ้มลูภายในใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะผูท้ี�จาํเป็นตอ้งรูห้รอืตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิานเท่านั �น 

-  ห้ามกรรมการและผู้บรหิารทํารายการซื�อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์โดยอาศยัขอ้มูลภายใน          
อนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี�ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ที�ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรพัย์-                     
แห่งประเทศไทย หรอืนําขอ้มลูภายในนั �นออกเปิดเผยเพื�อใหผู้อ้ื�นกระทาํดงักล่าวโดยตนไดร้บัประโยชน์ 

 

-  กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที�ต้องรายงานการถอืหลกัทรพัยท์ี�ออกโดยบรษิทัของตน ของคู่สมรสและ
ของบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะและรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยด์งักล่าวทุกครั �ง เมื�อมกีาร ซื�อ ขาย โอน 
หรือรบัโอนหลกัทรพัย์นั �น  ตามที�สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนดและต้องสําเนา
รายงานขา้งต้น ต่อเลขานุการบรษิทัเพื�อรวบรวมเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย  นอกจากนี�บรษิทัยงั
กําหนดใหพ้นักงาน ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในที�เป็นสาระสําคญัตามเกณฑท์ี�กําหนดต้องรายงานการถอืหลกัทรพัย์
ดงักล่าว ของตน ของคู่สมรสและของบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อหน่วยงานกาํกบัการปฏบิตังิานของบรษิทัดว้ย 

 

-  ในการกํากบัดูแลการซื�อขายหลกัทรพัย์และการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในบรษิัทได้กําหนด ช่วง
ระยะเวลาที�จํากดัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ของกรรมการและผูบ้รหิารรวมถงึคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ  
โดยให้งดเว้นการซื�อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวในช่วงหนึ�งเดือน ก่อนวนัที�บริษัทเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินหรือผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาสจนถงึวนัที�บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและมกีารแจง้ระเบยีบ  กฎเกณฑใ์นการป้องกนัการใช้
ข้อมูลภายในให้กรรมการและพนักงานที�เกี�ยวขอ้งได้ทราบ  โดยในปีที�ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏบิตัิตาม
ระเบยีบอย่างเคร่งครดั 
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10. กําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัทํารายงานการมสี่วนได้เสยีของตนและผูเ้กี�ยวขอ้งครั �งแรกต่อเลขานุการ
บรษิทัเพื�อรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครั �งเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลง                     
ตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด พ.ศ.���� 
 ในปี ���� คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้กําหนดช่องทางติดต่อนักลงทุนสมัพนัธ์ จดัทําจรรยาบรรณนักลงทุน

สมัพนัธโ์ดยผูถ้อืหุน้สามารถดขูอ้มลูไดจ้ากเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com  ช่องทางในการตดิต่อผูอ้าํนวยการฝ่าย 

��������� ต่อ ���� 
 

หมวด 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน �� คน  ซึ�งประกอบด้วย
กรรมการที�ไม่เป็นผู้บรหิาร �� คน ซึ�งรวมกรรมการอสิระ จํานวน � คน และกรรมการที�เป็นผู้บรหิาร จํานวน � คน  
บริษัทมีกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร � คน ที�มีประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  (ปจัจุบนัคอื      
นายพงศ ์ชนิธรรมมติร) 

 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระและไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  มคีวามเป็นอสิระ
กบัฝา่ยจดัการ 

 

คณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจและหน้าที�กํากบัดแูลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคภ์ายใตข้อบเขต

ที�กําหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทและมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุน้ทุกรายโดยทําหน้าที�เป็นผู้กํากบัดูแลการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทด้วยความเป็นอิสระเที�ยงธรรมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มปีระโยชน์ร่วมทุกรายโดย

คณะกรรมการบรษิทัจะไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการปฏบิตังิานที�ซํ�าซอ้นกบักรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 คน ที�ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งส่วนตวั ความเกี�ยวขอ้ง                 

ทางธุรกจิ  หรอืดา้นอื�นๆ กบับรษิทัหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัไม่เป็นตวัแทนของกลุ่มผูถ้อืหุน้เฉพาะราย ไม่มคีวามผกูพนั            

ดา้นการเงนิหรอืสว่นตวักบับรษิทั  ทาํใหส้ามารถใชว้จิารณญาณไดอ้ย่างเป็นอสิระและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของ            

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ�งกรรมการอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ

คณะกรรมการ-กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คอื ไม่ไดม้กีารถอืหุน้ในบรษิทัเกนิกว่ารอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ 

(เข้มกว่าประกาศก.ล.ต.) ที�มสีทิธอิอกเสยีงไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัในลกัษณะที�มสีว่นร่วมในการบรหิารงาน และ/

หรอืการใหบ้รกิารวชิาชพีรวมทั �งไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั  

กรรมการบรษิทัมปีระสบการณ์ทางธุรกจิและอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี�เพื�อใหเ้กดิประโยชน์โดยรวมต่อ

บรษิทัโดยมคีวามเขา้ใจในอุปสรรคต่างๆ ที�เกดิขึ�นทางธุรกจิสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสามารถสรา้งการ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัไดใ้นอุตสาหกรรม  รวมถงึสามารถนําเสนอมุมมองที�เป็นประโยชน์เกี�ยวกบัความเสี�ยงที�สาํคญั   

นอกจากนี�กรรมการบรษิทัทุกท่านเป็นผูท้ี�มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที�กาํหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั

มหาชนจาํกดัและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ในการเขา้รบัตําแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการแต่ละคนจะไดร้บัขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบับรษิทั ขอ้บงัคบัที�ระบุ

ถงึขอบเขตหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั การไดร้บัคาํแนะนําดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบและเงื�อนไขต่าง  ๆ

ในการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยร์วมไปถงึการไดร้บัการทาํความเขา้ใจถงึธุรกจิของบรษิทั 
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กรรมการบรษิทัมวีาระการดาํรงตําแหน่งในคราวแรก � ปี กรรมการที�ออกตามวาระอาจไดร้บัแต่งตั �งใหด้ํารง

ตําแหน่งต่อไดห้ากผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินกรณีที�จะมกีารแต่งตั �งกรรมการบรษิทัใหม่ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งสรร

หาบุคคลที�มคีุณสมบตัแิละความรูค้วามสามารถที�เหมาะสมเขา้มาดาํรงตําแหน่ง  ปจัจุบนัไม่มรีายงานว่ากรรมการบรษิทั

ในบรษิทั ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 บรษิทัในเวลาเดยีวกนั 
 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกเหนือจากการออกตามวาระและวาระคงเหลอืไม่น้อย

กว่าสองเดือนให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล  ซึ�งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยมตติ้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของ

จํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู่และกรรมการที�ไดร้บัแต่งตั �งใหม่จะมวีาระการดํารงตําแหน่งเพยีงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยู่

ของกรรมการซึ�งตนแทน 
 

คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที�ในการกํากบัดูแลให้ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามกลยุทธแ์ละแผนงานที�กําหนดไว้  

เพื�อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทั �งหมด  โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายอํานาจและ

ความรบัผิดชอบในบริหารงานประจําวนัไปยงักรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงตามลําดบัรวมทั �งการแต่งตั �ง

คณะกรรมการชุดต่างๆมาช่วยดแูลงานเฉพาะดา้น 
 

หน้าที�ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที�บริหารไม่ซํ�าซ้อนกนั ทั �งนี�ประธาน

เจา้หน้าที�บรหิารรบัผดิชอบในการมอบหมายอาํนาจหน้าที�ในการดแูลบรหิารงานแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูในลาํดบัถดัไปและ

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสํานักเลขานุการบริษัทในการทําหน้าที�ในการแนะนําและช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริษัทโดยรบัผิดชอบในการดําเนินการเพื�อให้เกิดความมั �นใจว่าบริษัทปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ
กระบวนการกํากบัดูแลกจิการและปฏบิตัหิน้าที�ที�กําหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ทั �งยงัทําหน้าที�ในการ
ประสานงานและช่วยเหลอืดแูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหไ้ดร้บัการปฏบิตั ิอย่างเหมาะสม 

 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ โดยคํานึงถงึวสิยัทศัน์ ภารกจิ จรรยาบรรณธุรกจิ สภาวะความ
เสี�ยงในปจัจุบนั และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี 

 

ในปี ���� คณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตทิบทวนกาํหนดวสิยัทศัน์  ดงันี� 
คณะกรรมการบรษิทั มคีวามมุ่งมั �นที�จะผลกัดนัใหธุ้รกจิของบรษิทัเตบิโตอย่างยั �งยนื โดยคํานึงถงึวสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ กลยุทธ ์จรรยาบรรณธุรกจิ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัภายใต้ระบบของหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีเพื�อใหก้าร
บรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายบนแนวทางที�จะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกบัฝ่ายบริหารระดบัสูงในการกําหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และ
งบประมาณประจําปี และคณะกรรมการจะมกีารตดิตามการปฏบิตังิานใหไ้ดต้ามแผนของฝ่ายจดัการที�วางไว ้โดยฝ่าย
จดัการจะรายงานผลการปฏบิตังิานใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบรหิารรบัทราบทุกเดอืน และรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัรบัทราบต่อไป 
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บทบาท  หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

1.  ดูแลและจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัรวมทั �งมตทิี�ประชุม-                 
ผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื�อสตัยแ์ละรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและกํากับดูแล (Monitor and Supervise)                        
ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการ  ให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพื�อเพิ�มมูลค่า                         
ทางเศรษฐกจิสงูขึ�นใหแ้ก่กจิการและสรา้งผลตอบแทนที�ดใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

3.  ควบคุมกํากบัดูแลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดร้บั
มอบหมายเวน้แต่  เรื�องดงัต่อไปนี�คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ก่อนการดาํเนินการ 

�.� เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
�.� การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�มมีลูค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสทุธติามงบการเงนิรวมล่าสดุ 
�.� การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�งทรพัย์สนิที�สําคญัที�มมีูลค่าเกินกว่าร้อยละ �� ของสนิทรพัย์รวมตาม     

งบการเงนิรวมล่าสดุ 
และในกรณีดงัต่อไปนี�จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการและที�ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย               

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทั ทั �งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญั 
(ข)  การซื�อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื�นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การทํา แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทั ทั �งหมดหรอืบางส่วนที�สาํคญัการ 

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื�นโดยมวีตัถุประสงค ์ 
จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
(จ)  การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 
(ฉ) การใดที�พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ต้องได้รับมติจาก          

ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเช่น  การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ของบริษัทจดทะเบยีน หรือรายการ        
ที�เกี�ยวโยงกนั 

4.  พิจารณาให้ความเหน็ชอบนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลและแผนพฒันาผู้บริหาร รวมถึงการ
กําหนดค่าตอบแทนสรรหาและกําหนดผูส้บืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูและประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
ผูจ้ดัการ รวมทั �งดแูลใหบ้รษิทัมกีระบวนการที�มปีระสทิธผิลในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 

5.  ดูแลให้มีการกาํกบัตรวจสอบ ทั �งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชภีายนอกให้ทาํหน้าที�อย่าง
มีประสทิธผิล 

6. อนุมตัิงบการเงนิประจําไตรมาสรายงวดและประจําปีและดูแลให้มกีารจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป 

7. คณะกรรมการจะดําเนินการจดัให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั �ง และ/หรือในกรณีที�มีเรื�องที�จะต้องให้
คณะกรรมการพิจารณาซึ�งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที�เหมาะสมในการประชุมประจําเดือนก็จะจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการเพิ�มขึ�นตามที�เหน็สมควร 

-  มีการกําหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น                  
ระเบยีบวาระเพื�อรบัรอง  เพื�อทราบ  เพื�อพจิารณาและระเบยีบวาระอื�นๆ 

-  การพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ จะตอ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม 
-  เปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความเหน็อย่างมอีสิระ 
-  กาํหนดเวลาในการพจิารณาแต่ละวาระไวอ้ย่างเพยีงพอ เพื�อการอภปิรายและแสดงความคดิเหน็อย่างรอบคอบ 
-  ประธานกรรมการเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม 
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8.  รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  โดยจดัใหม้ชี่องทางในการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัอย่างเหมาะสม 
9.  มคีวามตั �งใจและมจีรยิธรรม (Honesty and Integrity) ในการดาํเนินธุรกจิ 
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ชี�ยวชาญจากสาขาวชิาชพีต่างๆ  เพื�อการตดัสนิใจที�ถูกตอ้งแม่นยาํ 
11. กรรมการต้องมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิมคีวาม

สนใจในกจิการของบรษิทัที�ตนเองเป็นกรรมการ 
12.  คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจําปีภายในไม่เกนิ          

สี�เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทํางบดุลงวดสิ�นปีของบริษัท การประชุมคราวอื�นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

13.  คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดของรอบปีของบรษิทั
เสนอต่อที �ประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจําปีเพื�อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนนี �และ
คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็สิ�นก่อนการนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

กรรมการบรษิทัจะไดร้บัการแต่งตั �งใหด้ํารงตําแหน่งเป็นเวลา � ปีเพื�อความต่อเนื�องในการดําเนินงานวาระ

ของการดํารงตําแหน่งอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามมตอินุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ในกรณีที�กรรมการดํารงตําแหน่งจน

ครบวาระ  ที�ประชุมคณะกรรมการจะพจิารณาผลการดําเนินงานของกรรมการที�ครบวาระว่ากรรมการผูท้ี�ครบวาระนั �น

ได้สละเวลาในการปฏิบัติหน้าที�ตามบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่ซึ�งเมื�อ

คณะกรรมการพจิารณาและเห็นว่ามคีวามเหมาะสมก็จะพจิารณาแต่งตั �งกรรมการผู้ที�ครบวาระนั �นให้กลบัเขา้ดํารง

ตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�งและนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป หากกรรมการประสงคจ์ะลาออก

จากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบรษิทั 

การกําหนดจํานวนวาระที�จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที�สุดคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  

เนื�องจากการดําเนินธุรกจิของบรษิทัแมจ้ะเป็นการดาํเนินธุรกจิบรกิารแต่ลูกคา้หลกัเป็นลูกคา้ในอุตสาหกรรมนํ�าตาลซึ�ง

ดําเนินธุรกจิที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัส่วนราชการหลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอื�นๆ ดงันั �นผู้ที�จะดํารงตําแหน่ง

กรรมการจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทางดา้นธุรกจิอุตสาหกรรมนํ�าตาลและเป็นผูถ้อืหุน้และตวัแทน

ผูถ้อืหุน้ใหญ่  ซึ�งไดแ้ก่โรงงานนํ�าตาล จงึไม่ไดก้ําหนดจํานวนวาระที�จะดํารงตําแหน่งตดิต่อกนัไดน้านที�สุด  อย่างไรก็

ตามการพจิารณาจะคาํนึงถงึความรูค้วามสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านที�ครบวาระการดาํรง

ตําแหน่งจะกลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งต่อไปอกี 
 

การประชมุคณะกรรมการ 

บรษิัท มกีารกําหนดการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ปีละ �� ครั �ง 
โดยปกติประชุมเดอืนละ 1 ครั �ง  และอาจมกีารเรยีกประชุมพเิศษเพิ�มตามความจําเป็นเพื�อให้กรรมการของบริษัท 
ไดร้บัทราบและจดัสรรเวลาเพื�อเขา้ร่วมประชุมพเิศษตามความจาํเป็นในการประชุมแต่ละครั �ง   

ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ร่วมกนักําหนดระเบยีบวาระการประชุมที�ชดัเจนตั �งแต่เรื�อง

สบืเนื�องจากการประชุมครั �งที�ผ่านมา  เรื�องเสนอเพื�อทราบและเรื�องเสนอเพื�อพจิารณา  มเีอกสารประกอบการประชุมที�

ครบถ้วน เพยีงพอ และจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม � วนั เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทั ไดม้เีวลา

ศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอและ/หรอืสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิจากผูท้ี�บรษิทักาํหนดไวก้่อนเขา้ร่วมประชุมการประชุมแต่ละ
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ครั �งใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชั �วโมง  ในการประชุมกรรมการทุกคนมโีอกาสอภปิรายและแสดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผย  

มีการจดบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็รายงานการประชุมที�ผ่านการรบัรองแล้วจากคณะกรรมการบรษิัท

เพื�อใหก้รรมการและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบอา้งองิได ้

อนึ�ง  ในการประชุมคณะกรรมการหากมเีรื�องพจิารณาเกี�ยวกบัการทําธุรกรรมต่างๆ ที�มีกรรมการหรอื

ผูบ้รหิารที�มสี่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนที�เกี�ยวขอ้งแลว้  กรรมการหรอืผูบ้รหิารที�มสี่วนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมการประชุมพจิารณา

ในเรื�องนั �นๆ 

การลงมตใินที�ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คอืใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ�งมหีนึ�งเสยีงในการ

ลงคะแนน อย่าไรกต็ามแมว้่าขอ้บงัคบัจะกําหนดองคป์ระชุมขั �นตํ�าไว ้คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดนโยบายเพิ�มขึ�น

นอกเหนือจากที�กาํหนดไว้ว่าจาํนวนองคป์ระชุมขั �นตํ�าของคณะกรรมการบริษทัที�จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมี

กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า � ใน � ของกรรมการทั �งหมดของบริษทั 

การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร บรษิทัมกีรรมการตรวจสอบ � ท่านที�มคีวามเป็นอสิระ ซึ�งเพยีงพอและ

สามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบรหิารงานของ คณะกรรมการได้อกีทั �งบรษิัทได้แยกตําแหน่งประธานกรรมการ และ

ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่เป็นบุคคล เดยีวกนั เพื�อเป็นการแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างการกาําหนด

นโยบายการกํากบัดูแล และการบริหารงานประจําโดยมีการแบ่งแยก หน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารไวอ้ย่างชดัเจน เพื�อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้อย่างโปร่งใส มกีารถ่วงดุลอํานาจอย่าง

เพียงพอ ทั �งนี�มติการอนุมตัิการทํารายการที�สําคญัยงัคงต้องได้รบัการอนุมตัิจากที� ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ          

ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี นอกจากนี� อาํนาจที�มอบใหค้ณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นการมอบอํานาจที�ไม่ทาํใหบุ้คคลที�มสี่วนไดเ้สยีสามารถอนุมตัริายการใดๆ ที�ตนเอง หรอื บุคคล

ที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองทาํร่วมกบับรษิทั  
 

บทบาทหน้าที�ของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าที�กํากบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยุทธข์องฝา่ยจดัการ 

รวมทั �งใหค้ําแนะนําและสนับสนุนการดาํเนินธุรกจิของฝา่ยจดัการ แต่ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงานประจาํของบรษิทัฯ 

ประธานกรรมการเป็นผู้ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและที�ประชุมผูถ้ือหุน้ และสนับสนุนให้

กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ดาํเนินไปอย่างมี

ประสทิธภิาพจนสาํเรจ็ลุล่วง 
 

 เพื�อใหก้ารแบ่งแยกอํานาจหน้าที�ในเรื�องการกําหนดนโยบายบรษิทัฯ การบรหิารงานของบรษิทัฯ แยกจากกนั

อย่างชดัเจน บริษัทฯ จึงกําหนดให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  เป็นคนละบุคคลกนั โดยประธาน

กรรมการมบีทบาทหน้าที� ดงันี� 
 

 �. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานหรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่า � วนั  ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจาํเป็นเร่งด่วน กรรมการ � คนขึ�นไปอาจรอ้งขอใหเ้รยีกประชุม
คณะกรรมการก็ได้  เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุม
ร่วมกบักบัประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 �. มบีทบาทในการควบคุมการประชมุใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัฯ สนนัสนุนและ          เปิด
โอกาสใหก้รรมการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 
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 �. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าที�อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ความ
รบัผดิชอบและตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี
 �. ดูแล ตดิตาม การบรหิารของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์  
ที�กาํหนดไว ้
 �. เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชี�ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัท มกีารลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง      
ทั �งสองฝา่ยเท่ากนั 

 อนึ�ง ภายหลงัจากการประชุมสิ�นสุดลง สาํนักเลขานุการบรษิทัจะรบัผดิชอบในการจดัทํารายงานการประชุม

และนําเสนอใหก้รรมการบรษิทัและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งไดแ้กไ้ขเพิ�มเตมิรายงานการประชุมใหม้คีวามถูกต้อง ครบถ้วนตามที�

ประชุม และเมื�อมกีารแกไ้ขแลว้ สาํนักเลขาฯ จะนํารายงานการประชุมดงักล่าวใหท้ี�ประชุมรบัรองในครั �งถดัไป และให้

ประธานกรรมการบรษิทั ซึ�งทําหน้าที�ประธานที�ประชุมลงลายมอืรบัรองความถูกต้อง ทั �งนี�รายงานการประชุมที�รบัรอง

แล้ว จะถูกเกบ็อย่างเป็นระบบทั �งในรูปแบบของเอกสารที�สํานักเลขาฯ และจดัเกบ็ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

พรอ้มกบัเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื�อความสะดวกในการอา้งองิ 

 การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี เป็นการประชุมที�กําหนดไวล้่วงหน้าปีละ � ครั �ง  ทั �งนี�ในกรณีที�มเีรื�อง

สาํคญัเร่งด่วนที�จะต้องไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้คณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดเป็นครั �งๆ ไป โดยเป็น

การประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.���� และ

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์พ.ศ.���� และกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไวเ้พื�อใหเ้ป็นตามกฎหมายและหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการทดี ี

 การประชุมกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร  เป็นการประชุมกําหนดไว้ปีละ � ครั �ง จะเป็นการประชุมเฉพาะ
กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร โดยไม่มปีระธานเจา้หน้าที�บรหิาร  กรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายบรหิารอื�นๆ เขา้ร่วม
ประชุม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหก้รรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสที�ไดป้ระชุมระหว่างกนัเองเพื�อพจิารณาเกี�ยวกบั
ประเดน็ต่างๆ เกี�ยวกบัฝา่ยจดัการอย่างอสิระ โดยไม่มฝีา่ยบรหิารและสรุปผลใหฝ้า่ยบรหิารไดร้บัทราบ 

 

การแต่งตั �งและถอดถอนกรรมการ 
การแต่งตั �งและถอดถอนกรรมการบริษทั  สรปุได้ดงันี�  
�.  กรรมการของบรษิทัเลอืกตั �งโดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้  โดยมจีํานวนไม่น้อยกว่าหา้คน ซึ�งกรรมการไม่น้อย

กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดต้องมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัรและมกีรรมการที�เป็นอสิระไม่น้อยกว่า � ใน � 
ของจํานวนกรรมการทั �งหมด ซึ�งปจัจุบนับรษิัท มีกรรมการอิสระจํานวน � คน จากจํานวนกรรมการทั �งหมด �� คน     
โดยกรรมการอสิระทุกท่านมคีุณสมบตัติามที�กฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด 

�.  ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี� 
(�) ผูถ้อืหุน้รายหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถอื 
(�) ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสยีงที�มอียู่ทั �งหมดตาม (�) เลอืกตั �งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคน   

เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
(�)  บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการที�จะพงึมหีรอืจะเลอืกตั �งในครั �งนั �น 
(�)  ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั �งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการที�

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �นใหผู้เ้ป็นประธานในที�ประชุมนั �นเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด 
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� . ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั �งให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ�งในสามเป็น
อัตราถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี�สุดกบัส่วนหนึ�งในสามกรรมการที�
จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �น ใหก้รรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่น
ในปีที�สามและปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

�.  นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� 
(4) ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5) ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 

�.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถงึบรษิ ั
�. ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลอืก

บุคคลซึ�งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� ตามที�
คณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาและเสนอที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพจิารณาเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทน
ดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงวาระที�ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที�ตนแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนกรรมการ            
ที�ยงัเหลอือยู่ 

�. ที�ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดคนหนึ�งออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนผู้ถอืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่า                 
กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

�.  กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
 

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท มกีารประเมนิผลงานตนเองทั �งคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อช่วยใหค้ณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงานประเดน็และ

อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที�ผ่านมาโดยมวีตัถุประสงคใ์นการนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงการปฏบิตัิ

หน้าที�และเพิ�มประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการโดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั �งคณะ”          

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ภายหลงัคณะกรรมการแต่ละคณะประเมนิผลงานเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมนิผลการปฎิบตังิาน

กลบัมายงัสาํนกัเลขานุการบรษิทั และเลขาคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื�อรวบรวมผลประเมนิของกรรมการแต่ละ

คนและสรุปผลการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรบัทราบต่อไป 

ความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ที�มสี่วน
เกี�ยวขอ้งหรอืเกี�ยวโยงกบัรายการที�พจิารณาตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกี�ยวโยงของตนในรายการ
ดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิรวมทั �งไดก้าํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
สอดสอ่งดแูลและจดัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวซึ�งที�ผ่านมายงัไม่เคยมปีญัหาดงักล่าวเกดิขึ�น 
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ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครั �ง  หากมเีรื�องเกี�ยวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบยีบ
วาระใดที�กรรมการเกี�ยวขอ้งหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีนั �นกรรมการดงักล่าวจะงดออกเสยีงหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ�งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื�อมีการ
เปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยบ์รษิทั จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบและรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยต่์อสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการนับจากวนัที�ซื�อขาย โอน หรอืรบัโอน  ซึ�งจะรายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการตาม
หวัขอ้ “รายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร”  ซึ�งกาํหนดไวต้ายตวัในรายงานการประชุม
คณะกรรมการแต่ละครั �ง 

 

การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บรษิทัดําเนินงานโดยยดึมั �นและใหค้วามสาํคญัในการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดจีงึจดัใหม้กีาร

ควบคุมดูแลและป้องกนัเกี�ยวกบัการทํารายการที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอื
รายการระหว่างกนัอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที�ดีโดยถือเป็นหนึ�งในจรรยาบรรณสําคญัที�กรรมการและ
พนักงานต้องยดึถือปฏบิตัิโดยเคร่งครดัเพื�อเป็นที�เชื�อถือและไว้วางใจของผู้ที�มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายซึ�งมหีลกัเกณฑ์ที�
สาํคญัดงันี� 

 

-  คณะกรรมการรบรษิทัไดก้ําหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการทาํรายการที�เกี�ยว
โยงกนัและกําหนดแนวทางการพจิารณาความเหมาะสมในการทํารายการที�ต้องผ่านการกลั �นกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

-  กําหนดให้กรรมการ  ผู้บรหิาร  หรอืพนักงานที�มผีลประโยชน์เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมที�ทํากบับรษิัทหรือ
บรษิัทย่อยของบรษิัทจะต้องไม่มสี่วนร่วมในการพจิารณาหรอือนุมตัิธุรกรรมดงักล่าวและให้การกําหนดราคาเป็นไป
อย่างเหมาะสมยุตธิรรมตามเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไปเสมอืนการทาํรายการกบับุคคลทั �วไป 

-  กําหนดให้มกีารนําเสนอรายการที�เกี�ยวโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพจิารณาให้ความเหน็ก่อน
เสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดแีละตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

-  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดหลกัการใหส้ามารถทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัไดร้ะหว่างกรรมการผูบ้รหิาร  
หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งของบรษิทัที�ทาํกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยได ้ หากรายการนั �นมขีอ้ตกลงทางการคา้เหมอืนที�
ทาํกบัคู่สญัญาทั �วไป 

 

-  ในการทําธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิัทย่อยหรอืธุรกรรมระหว่างกนัของบรษิทัย่อยของบรษิทับรษิทั
กําหนดให้เป็นธุรกรรมที�มเีงื�อนไขหรอืขอ้กําหนดที�เป็นปกติเหมอืนกบัธุรกรรมที�ทํากบับุคคลทั �วไปที�มคีวามเสี�ยงใน
ระดบัเดยีวกนัหรอืเป็นกรณีที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการบรษิทัย่อยตามแต่กรณี 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
10.1  นโยบายและการดาํเนินงานของบริษทั 
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ลจํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม 

(CorperateSocialResponsibility : CSR) ดว้ยความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินกจิกรรมเพื�อ
สงัคมและชุมชนโดยรอบรวมทั �งใส่ใจดูแลสิ�งแวดลอ้มอย่างต่อเนื�อง โดยยดึหลกัการดําเนินธุรกจิที�โปร่งใส ตรวจสอบได ้                 
มจีรยิธรรม เคารพต่อสทิธมินุษยชนและผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี เช่น ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ชุมชนที�บรษิทัประกอบ-
กจิการอยู่  ลกูคา้  คู่คา้และหน่วยงานภาครฐัตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชาตติามหลกัการ ดงันี� 
 

1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
เพื�อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั อย่างโปร่งใส  มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ี

ส่วน-ได้เสยีตลอดจนสงัคมและสิ�งแวดล้อมบริษัทจงึกําหนด“จรรยาบรรณธุรกจิ” ขึ�นเพื�อให้คณะกรรมการ ผู้บรหิาร 
พนักงานและลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัคิวบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบของบรษิทั ซึ�งบรษิทั
นําขอ้บงัคบัและระเบยีบต่างๆ เดมิมาปรบัปรุงในปี 2550 และประกาศใชจ้รรยาบรรณธุรกจิและระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั
ฉบับปรับปรุ งมาใช้อย่ าง เ ป็นทางการในปี  2561 จนถึงป จัจุบัน  ผู้ถือหุ้นสามารถดู ได้ที� เ ว็บไซต์บริษัท  
www.tstegroup.com  

 

การรบัข้อรอ้งเรียนด้านจริยธรรมธรุกิจ 

บรษิัทไดก้ําหนดใหส้ํานักเลขานุการบรษิทั หรอื คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�เป็นหน่วยรบัรอ้งเรยีน
ดา้นจรยิธรรม  ซึ�งพนกังาน  ผูเ้กี�ยวขอ้ง  และ/หรอืผูป้ระสบพบเหน็สามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนดา้นจรยิธรรมโดยตรงตามที�
อยู่ทางไปรษณียต่์อไปนี� 

 

หน่วยรบัรอ้งเรยีนดา้นจรยิธรรมธุรกจิ 
สาํนกัเลขานุการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
90 หมู ่1 ซอยสยามไซโล   ถนนปูเ่จา้สมงิพราย 
ตําบลสาํโรงกลาง   อาํเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10130  หรอื ทางอเีมลด์งัต่อไปนี�.- 
E-mail Address: thaisugar@tstegroup.com 

 

การถ่วงดลุของกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

การแต่งตั �งกรรมการของบรษิทั เป็นไปตามมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการสรร

หาและคณะกรรมการบริษัทตามลําดบั ทั �งนี� ณ ปจัจุบนั 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน �� ท่าน 

ประกอบดว้ย 

ก.  กรรมการที�เป็นอสิระ 5 ท่าน ซึ�งมจีาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั �งคณะ 

ข.  กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน 

ค.  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร 12 ท่าน ในจาํนวนนี�ได(้รวมกรรมการอสิระ จาํนวน 5 ท่าน) 
 

ดงันั �น ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีจงึสามารถมั �นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏบิตัิหน้าที�ในฐานะตวัแทนผูถ้ือหุน้ได้

อย่างเป็นอสิระและมกีารถ่วงดุลที�เหมาะสม 
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2)  การดาํเนินการในการต่อต้านคอรร์ปัชั �น (Anti-Corruption Policy) 

บรษิทัฯ มอีุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม โดยยดึมั �นในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วน-          

ไดเ้สยีทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ คู่คา้ สงัคมและสิ�งแวดล้อม) ตามหลกัธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณบรษิัทฯ 

ตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีกุล่มต่างๆ ของบรษิัทฯ บรษิัทมนีโยบายกําหนดความรบัผดิชอบ                  

แนวปฏบิตัแิละขอ้กําหนดในการดําเนินการที�เหมาะสม เพื�อป้องกนัคอร์รปัชั �นกบัทุกกจิกรรมของบรษิัทฯ เพื�อใหก้าร

ตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที�อาจมีความเสี�ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั �น ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิ                          

อย่างรอบคอบ บรษิทัฯ จงึไดป้ระกาศนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั �น  และจะปฏบิตัเิพื�อใหไ้ดป้ระกาศนียบตัรรบัรอง

ฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยต่อไปภายในปี ���� 
 

 3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บรษิัทสนับสนุนและเคารพการการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฎิบตัิต่อผู้ที�มสี่วนเกี�ยวขอ้ง พนักงาน 

ชุมชน และสงัคมรอบขา้งเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์บรษิัทใหค้วามสําคญัต่อความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั

พนักงาน และไม่เลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ�งดว้ยเพราะความแตกต่างในถิ�นกําเนิด เชื�อชาติ 

ภาษา อายุ การศกึษา สถาบนั เพศ สผีวิ ความพกิาร สภาพทางกาย หรอืสุขภาพ ไม่ใชแ้รงงานเดก็ การคุกคามทาง

เพศ ไดก้าํหนดนโยบายเพื�อแสดงถงึการเคารพสทิธมินุษยชน ดงันี� 
 

 ผูถ้ือหุ้น 

�.  สรา้งผลตอบแทนที�เจรญิเตบิโตอย่างมั �นคงและเหมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ 

�.  ปฏบิตัหิน้าที�อย่างมอือาชพีอย่างเตม็ความรู ้ความสามารถ และความระมดัระวงั 

�.  ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความสจุรติ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื�อสรา้งความมั �นใจแกผูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อื 

    หุน้ทุกรายดว้ยความเท่าเทยีมกนั 

�.  จดัทาํรายงานสถานะขององคก์รอย่างสมํ�าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิแก่ผูถ้อืหุน้และผูเ้กี�ยวขอ้ง 

�.  ไม่เปิดเผยสารสนเทศแก่ผูไ้ม่เกี�ยวขอ้งโดยมชิอบ 

�.  ไม่ดาํเนินการใดอนัก่อใหเ้กดิผลเสยีแก่องคก์รโดยไม่ไดแ้จง้ต่อผูถ้อืหุน้ทราบก่อน 
 

คู่ค้าและเจ้าหนี� 

1. ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุรติในการคา้กบั คู่คา้หรอืเจา้หนี� 

2. ปฏิบตัิตามข้อตกลงกบัคู่ค้าและเจ้าหนี�อย่างเที�ยงตรงและเคร่งครดัในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิตาม

เงื�อนไขต่างๆ ไดต้อ้งรบีแจง้คู่คา้หรอืเจา้หนี�โดยเรว็เพื�อรวมกนัพจิารณาหาทางแกไ้ขปญัหา 

3. เสนอขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งแก่คู่คา้และเจา้หนี�อย่างถูกตอ้ง และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
 

พนักงานและลูกจา้ง 

1. ใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู ้ ความสามารถ  ความรบัผดิชอบ  และคุณภาพของ

งานของพนกังานแต่ละคน 

2. การใหร้างวลัหรอืลงโทษพนกังานตอ้งใชค้วามเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบไดแ้ละตอ้งกระทาํดว้ยความสจุรติ 

3. ใหค้วามสาํคญัแก่การฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื�อพฒันาขดีความรู ้ความสามารถของพนกังานทุกคน 
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4. ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน ขอ้บงัคบัต่างๆ และสวสัดกิารของพนกังาน 

5. รกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื�อความปลอดภยัแก่สขุภาพ และทรพัยส์นิของพนกังาน 

6. สง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการกาํหนดทศิทาง พฒันา และปรบัปรุงแกไ้ขของบรษิทัอย่างทั �วถงึ 

7. เผยแพร่ขอ้ปฏบิตัแิละจรยิธรรมแก่พนกังานทุกคนเพื�อนําไปปฏบิตัใินการทาํงานของพนกังาน 

8. ปฏบิตัิต่อพนักงานทุกคนบนพื�นฐานของศกัดิ �ศรขีองความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทยีมกนัและหลกีเลี�ยง

กระทําการใดๆ อนัส่งผลต่อความกา้วหน้าและมั �นคงในอาชพีการงานของพนักงานไม่นําขอ้มูลส่วนตวั

ของพนกังานไปหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

9. รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึ�งเป็นประโยชน์แก่องคก์รที�ตั �งอยู่บนหลกัเหตุและผล 

 

4)  การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทมีการกํากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที�เหมาะอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี�ยนแปลง

โครงสร้าง และการจดัระเบยีบองค์กรนั �นจะดําเนินการอย่างรบัผดิชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั �ง

ปฏบิตัติามกฎหมาย และปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.���� โดยไม่มนีโยบายรบัพนกังานที�มอีายุตํ�า

กว่า �� ปี ไม่มกีารใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรปูแบบ ไดแ้ก่ แรงงานนกัโทษโดยบงัคบั แรงงานตามสญัญา แรงงานหนี� หรอื

แรงงานทาส และการคา้มนุษยท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการใชแ้รงงานที�ไม่ถูกตอ้ง  
 

บรษิัทตระหนักถึงความสําคญัเกี�ยวกบัด้านบุคลากร  การดูแลเกี�ยวกบัสวสัดิภาพและความปลอดภยัในการ

ทาํงาน  สภาพความเป็นอยู่ที�ดยี่อมสง่ผลไปถงึสภาพจติใจและความทุ่มเทในการทาํงาน  ดงันั �นบรษิทัจงึมกีารดแูลเรื�อง

สวัสดิการของพนักงาน เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และหลกัสิทธิมนุษยชน  เพิ�มขึ�น

นอกเหนือจากสิ�งที�ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ไดแ้ก่   

 

สวสัดิการด้านต่าง ๆ 

1. โบนสัประจาํปี โดยพจิารณาตามความเหมาะสม และตามสถานการณ์เศรษฐกจิในปจัจุบนั 
2. ตรวจสขุภาพประจาํปี  โดยบรษิทักาํหนดใหต้รวจปีละ � ครั �ง  
3. ชุดฟอรม์พนกังาน 
4. กนิเลี�ยงบรษิทัประจาํปี 
5. กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี  �%, �% ,�% 
6. เงนิช่วยเหลอืงานฌาปนกจิ (ตนเอง, บดิามารดา, บุตรธดิา, คู่สมรส) 

 

การจดัทาํประกนัอบุติัเหต ุ

นอกเหนือจากการจดัการดา้นการประกนัตนต่อสาํนกังานประกนัสงัคมแลว้ บรษิทัยงัจดัทําประกนัอุบตัเิหตุ             

เป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานที�ต้องปฏิบตัิงานที�มีการเสี�ยงอันตราย เช่น พนักงานขบัรถจกัรยานยนต์ส่งเอกสาร  

พนกังานที�ตอ้งปฏบิตังิานในที�สงู พนกังานที�ตอ้งทาํงานกบัเครื�องจกัรกล 
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 เสริมสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์ 

บรษิทัไดม้กีารจดัประชุม Morning Talk เพื�อวตัถุประสงคด์งันี� 
1. เพื�อเป็นการแจง้ขา่วสารต่างๆจาก Safety, HR, ธุรการ 
2. เป็นการสื�อสาร � ทาง 
3. เป็นการเขา้ไปรบัทราบถงึปญัหาจากพนกังานโดยตรง 
4. เป็นการเน้นยํ�าในเรื�องความปลอดภยัในการทาํงาน  
มกีารจดัสง่พนกังานเขา้ฝึกอบรมนอกสถานที�หรอืการจดัฝึกอบรมหน้างาน ดงันี� 
1. กจิกรรม อบรมความปลอดภยัในการทาํงานและตรวจสารเสพตดิในสถานประกอบกจิการ 
2. หลกัสตูรความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสาํหรบัลกูจา้งใหม ่
3. หลกัสตูร ISO 9001:2015 
4. หลกัสตูรการขบัและบาํรุงรกัษารถยกอย่างถูกวธิแีละปลอดภยั (โฟคลฟิท)์ 
5. หลกัสตูรการใชแ้ละบาํรุงรกัษาเครื�องจกัร (รถตกั) 
6. หลกัสตูร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC) 

 

และบริษัทยงัให้ความรู้ในเรื�องความปลอดภัยในการทํางานบนที�สูง การดบัเพลิงและอพยพในกรณีเกดิ

อคัคภียัซึ�งเป็นการสรา้งความรูแ้ละความสามารถไม่เพยีงช่วยเหลอืตนเองแต่ยงัสามารถช่วยเหลอืผูอ้ื�นและผูอ้าศยัอยู่ใน

ชุมชนใกล้เคียง จดัส่งพนักงานอบรมหลกัสูตรเจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการทํางานซึ�งได้รบัวุฒบิตัร จป.วิชาชพี

ตลอดจนความรูใ้นดา้นต่างๆ เช่น เทคโนโลยแีละสารสนเทศการใชเ้ครื�องจกัรกลดา้นบญัชแีละอื�นๆที�พนกังานแต่ละคน

จะสามารถนําความรูม้าใช ้
 

การใช้สิทธิทางการเมือง 

บรษิทัเลง็เหน็ความสาํคญัของการทําหน้าที�พลเมอืงที�ดโีดยใหก้ารสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน  

ทาํหน้าที�ในฐานะพลเมอืงที�ดตีามกฎหมาย แต่หา้มมใิหก้ระทาํการใดๆ ที�ชี�นําหรอืทาํใหเ้ขา้ใจว่า บรษิทัใหก้ารสนบัสนุน                 

แก่พรรคการเมอืงใดๆ หรอืกลุ่มพลงัใดๆ พนักงานมสีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงอย่างอสิระนอกเหนือเวลางาน

และหา้มทาํกจิกรรมทางการเมอืงในนามบรษิทั 
 

ความรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นของบริษทั 

ทรพัยส์นิของบรษิทัหมายถงึ สงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัย ์ทั �งนี�ยงัรวมขอ้มลูเอกสารสทิธิ � สทิธบิตัร ลขิสทิธิ � 

และความลบัต่างๆของบรษิทั เจา้หน้าที�และพนกังานทุกคนมหีน้าที�ในการรบัผดิชอบในทรพัยส์นิต่างๆ ของบรษิทั 

�.  กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�พนักงาน ต้องไม่นําทรพัย์สนิต่างๆของบริษัทไปใช้เพื�อประโยชน์

สว่นตวัหรอืผูอ้ื�นยกเวน้กรณีฉุกเฉินที�ไดร้บัอนุญาตจากผูม้อีาํนาจแลว้เท่านั �น 

�.  พนกังานมหีน้าที�รบัผดิชอบมใิหท้รพัยส์นิของบรษิทั สญูเสยี สญูหาย หรอืเสื�อมค่าโดยเปล่าประโยชน์ทรพัยส์นิต่าง  ๆ

ของบรษิทัควรนํามาใชใ้นการดาํเนินกจิการของบรษิทัเพื�อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพของการดาํเนินงานและคุม้ค่าทรพัยส์นิสงูสดุ 

�.  พนกังานไม่ควรกระทาํการปรบัเปลี�ยน แกไ้ข หรอืตกแต่งทรพัยข์องบรษิทัก่อนไดร้บัอนุญาตจากผูท้ี�มอีาํนาจแลว้เท่านั �น 

�.  หา้มมใิหพ้นกังาน ปลอมแปลง แกไ้ข และ / หรอืตกแต่งเอกสารของบรษิทัโดยมชิอบ 

�.  ในกรณีทรพัยส์นิเป็นคอมพวิเตอร ์หา้มมใิหพ้นักงานนําโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิ �หรอืโปรแกรมผดิกฎหมาย

ใดๆ มาลงในเครื�องของบรษิทั  กรรมการและพนกังานควรใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการหาขอ้มูลและหลกีเลี�ยงเวป็ไซตท์ี�ไม่ควร 

ดงันี� เวป็ไซตผ์ดิกฎหมายตลอดจนเวป็ไซตท์ี�ละเมดิจารตีประเพณีหรอืศลีธรรมอนัดงีาม 
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สิทธิในการรอ้งเรียน 

บรษิทัมกีารจดัประชุมพนกังานระดบัต่างๆโดยเปิดโอกาสใหทุ้กคนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่าง

เปิดเผยหรอืในกรณีที�พนกังานมคีวามประสงคจ์ะรอ้งเรยีนเรื�องราวต่างๆกส็ามารถทาํไดโ้ดยการสง่จดหมายสง่ไปยงั 

ประธานกรรมการบรหิาร  หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย 

ตําบลสาํโรงกลาง  อาํเภอพระประแดง   

จงัหวดัสมุทรปราการ  10130 
 

5)  ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิทัประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารจงึใหค้วามสาํคญัแก่ลกูคา้เป็นหลกั โดยมแีนวทางการปฏบิตั ิไดแ้ก ่

1. สนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยบรกิารที�ดเีลศิและเหมาะสม 

2. จดัระบบที�สามารถใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนขอ้บกพร่องของบรกิารความไม่พอใจและเสนอขอ้แนะนําที�

เป็นประโยชน์เพื�อดาํเนินการตอบสนองแก่ลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็ 

3. ปฏบิตัิตามเงื�อนไขที�มต่ีอลูกคา้อย่างเคร่งครดักรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขได้ให้รบีแจ้งลูกคา้

เพื�อทราบและร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปญัหา 

4. เสนอขา่วสารบรกิารแก่ลกูคา้อย่างเที�ยงตรงถูกตอ้งเป็นธรรมและไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิใดๆ 

5. ใหค้วามสาํคญัและไม่นําขอ้มลูของลกูคา้ไปเผยแพร่หรอืหาประโยชน์ใสตนเองและผูเ้กี�ยวขอ้งไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ เจ้าหนี�  คูแ่ข่ง 

บรษิัทฯ ยดึถือขอ้ปฏบิตัิทางสญัญาที�เป็นธรรมกบัคู่ค้า ปฏบิตัิตามมาตรการต่อต้านคอร์ปรปัชั �นที�กําหนดไว้ 

เคารพสทิธิในทรพัย์สนิหรือกรรมสทิธิ �ของคู่ค้า ไม่เอารดัเอาเปรียบต่อคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าดําเนินกิจกรรมความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกบับรษิทัฯ 
 

บรษิทัฯ ปฎบิตัติามขอ้ตกลงที�มกีบัเจา้หน้าที�ในดา้นต่างๆ ในกรณีที�บรษิทัไม่สามารถชําระหนี�ตามกําหนดได้ 

บรษิทัจะแจง้ต่อเจา้หนี�เพื�อหาทางแกไ้ขร่วมกนั 
 

บรษิทั ดําเนินการแข่งขนัทางธุรกจิอย่างเป็นธรรม ไม่ใชว้ธิกีลั �นแกลง้ กดีกนั หรอืดําเนินการใดๆ ที�ต้องหา้ม

ตามกฎหมายเพื�อมใิหเ้กดิการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 
 

6)  การดแูลรกัษาสิ�งแวดล้อม 

เนื�องจากบรษิัท ดําเนินธุรกจิขนถ่ายสนิค้าขึ�นเรอืเดนิสมุทรซึ�งบรเิวณสถานที�ประกอบการตั �งอยู่รมิแม่นํ�า

เจา้พระยาตลอดจนภายในบรเิวณคลงัสนิคา้ สถานีเกบ็และขนถ่ายกากนํ�าตาลตั �งอยู่ตดิกบัชุมชนที�มผีูอ้าศยักนัมาเป็น

เวลานาน  ดงันั �นการดาํเนินธุรกจิบรษิทัมคีวามตระหนกัถงึผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดลอ้มซึ�งมคีวามสมัพนัธก์นั

อย่างแยกกนัไม่ออก  โดยสรุปเป็นดงันี�.- 
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-  ในดา้นของเศษขยะ ของเสยี สิ�งปฏกิลู นํ�ามนั หรอืสารเคมต่ีางๆ บรษิทัจดัใหม้กีารดแูลอย่างรดักุมป้องกนั

มใิหม้กีารตกหล่นหรอืไหลลงสูแ่ม่นํ�า  มกีารว่าจา้งพนกังานดแูลการจดัเกบ็และรกัษาความสะอาดตลอดจนประสานงาน

กบัหน่วยงานราชการที�รบัผดิชอบดูแลเกี�ยวกบัการเกบ็ขยะสิ�งปฏกิูลต่างๆ ภายในบรเิวณและส่วนที�อยู่ตดิกบัชุมชนที�

พกัอาศยัใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยอย่างสมํ�าเสมอ 

-  จดัทาํและดแูลเกี�ยวกบัท่อระบายนํ�า จดัทาํบ่อพกัเพื�อดกัไขมนัและบาํบดันํ�าเสยีมกีารนําตวัอย่างนํ�าจากจุด

ต่างๆส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวดัค่า Ph., BOD, Ammonium-Nitrogen, Suspended และ

อื�นๆ เป็นประจาํทุก 3 เดอืน 

-  จดัการดแูลผลกระทบเกี�ยวกบัเสยีงในขณะปฏบิตังิานเพื�อมใิหร้บกวนคนที�พกัอาศยัในบรเิวณขา้งเคยีง 

-  สรา้งเขื�อนคนัลอ้มรอบถงันํ�ามนัดว้ยวสัดุที�มคีวามมั �นคงแขง็แรงสาํหรบัรองรบัปรมิาณสนิคา้ที�อาจมกีารลน้

หรอืรั �วจากถงัเกบ็ 
 

7)  การรว่มพฒันาชุมชุนหรอืสงัคม 

บรษิทักาํหนดความรบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นรวมเพื�อเป็นนโยบายใหก้รรมการและพนกังานไดป้ฏบิตั ิไดแ้ก่ 

1. สนบัสนุนกจิการใดๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมสว่นรวม 

2. หลกีเลี�ยงการกระทาํการใดๆ ที�สง่ผลเสยีหายแก่ประเทศชาต ิบา้นเมอืง ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 

3. ไม่ส่งเสรมิหรอืใหค้วามร่วมมอืใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิผดิกฎหมายหรอืเป็นภยัต่อส่วนรวมและความ

มั �นคงของประเทศ 

4. สรา้งจติสาํนึกและปลกูฝงัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาตใินองคก์รแก่พนกังานทุกระดบั 
 

10.2  การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน 

บรษิทักาํลงัศกึษาขอ้มลูเพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการ เพื�อกาํหนดแผนการดาํเนินงานและการจดัทาํรายงานต่อไป 
 

10.3 การดาํเนินธรุกิจที�มีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

- ไม่ม ี– 
 

10.4 กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม  

บรษิทัใหค้วามร่วมมอืและสนบัสนุนกจิกรรมของชมุชนที�อยู่ตดิกบับรเิวณหรอืบรเิวณที�หา่งออกไปเป็นประจาํ

ต่อเนื�องโดยในปี 2561 มกีจิกรรมที�บรษิทั ใหก้ารสนบัสนุนต่อเนื�องจากที�ผ่านมาอย่างสมํ�าเสมอเป็นประจาํทุกปี ไดแ้ก่ 

-  จดักจิกรรม “งานเทกระจาด” โดยแจกขา้วสารอาหารแห้งให้กบัชุมชนที�อยู่ในบริเวณใกล้เคยีงโรงงาน                    

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จาํนวน 500 ชุด เป็นประจาํทุกปี เพื�อสรา้งความสมัพนัธก์บัชาวบา้น 

-  บรษิทัจดัอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

-  บรษิทัจดัอบรมความปลอดภยัในการทาํงานและตรวจสารเสพตดิในสถานที�ประกอบกจิการ 

-  บรษิทัร่วมโครงการแบ่งปนัเพื�อน้องปี 2 ณ โรงเรยีน ตชด. บา้นโปง่ลกึ อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ี
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

   11.1 สรปุความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการควบคุมภายในโดยเฉพาะคณะกรรมการบรษิทั และ

ผู้บรหิารที�รบัผดิชอบต่อความมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลของระบบควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมี

ความเพยีงพอเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกจิ สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหลกัการควบคุมภายในของ 

COSO รวมทั �งบรษิัทฯ ได้จดัให้ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง เชื�อถือ ได้มกีารปฏบิตัิตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดัในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส กําหนดใหม้วีาระ

หลกั เพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ต่อการควบคุมภายใน พรอ้มทั �งใหข้อ้เสนอแนะต่อฝา่ยจดัการ เพื�อใหม้ี

การแกไ้ข หรอืปรบัปรุงระบบของการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมเพยีงพอ โดยบรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติาม

ระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ�าเสมอภายใตก้ารดาํเนินงานตามแผนงานของฝา่ยตรวจสอบภายใน และกาํหนดใหร้ายงาน

ผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างเป็น อิสระ 

ตรงไปตรงมาโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั �ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพและระบบบรหิารความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบั 

ที�เหมาะสมโดยมผีูต้รวจสอบภายในทําหน้าที�สอบทานและควบคุมใหก้ารดําเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย          

ที�วางไวอ้นัไดแ้ก่  การตรวจสอบดา้นบรหิาร  ดา้นปฏบิตังิานและดา้นบญัชกีารเงนิ  เทคโนโลยสีารสนเทศทั �งของบรษิทั

และบริษัทย่อยเพื�อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการติดตามต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาสในส่วนของคณะกรรมการบรษิทัไดใ้หก้รรมการทุกท่านทาํแบบประเมนิ

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาํทุกปีเพื�อประเมนิว่าแผนงานต่างๆ ที�บรษิทั ดําเนินการอยู่มคีวามรดักุม

และเพยีงพอหรอืไม่  เพื�อนําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรบัแผนใหม่ต่อไปในการประเมนิจะประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี� 
 

ด้านการควบคมุภายในองคก์ร 

คณะกรรมการบรษิทักาํหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์เพื�อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของฝา่ย

บรหิารและพนักงาน และมกีารตดิตามอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และบรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคญั

ของการนําหลกัการกํากบัดูแลมาปฏบิตั ิเพราะเป็นปจัจยัสาํคญัที�มต่ีอการดําเนินธุรกจิอย่างยั �งยนื มรีะบบการบรหิาร

จดัการที�คํานึงถงึคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้อนัเป็นพิ�นฐานที�ส่งเสรมิการดําเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพและ

เพิ�มประสทิธภิาพ และเพิ�มประสทิธผิลโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ และคํานึงถึงผูม้สี่วนไดเ้สยี

โดยรวม 

 จดัใหม้โีครงสรา้งการรายงาน กาํหนดอาํนาจผูบ้รหิารในความรบัผดิชอบ และการสั �งการที�เหมุสมภายใต้

การกบัดแูลของคณะกรรมการ 

 จดัใหม้กีารกจิกรรมควบคุมในที�ครอบคลุมทุกกจิกรรมอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกจิ

ซึ�งมีการสอบทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามคู่มอืการปฏบิตัิงาน เพื�อให้สอดคล้องกบักฎระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
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 บริษัทมีวฒันธรรมองค์กร โดยนําหลกัการกบัดูแลกจิการที�ดีมารวมเป็นส่วนหนึ�งในวฒันธรรองค์กร

ภายใตค้าํว่า “DISC” ซึ�งมคีวามหมายดงันี� 

D: Discipline     - วนิยัการทาํงาน 

I: Integrity     - ความซื�อสตัย ์

S: Service Mind  -  ใจรกับรกิาร 

C: Competency - ความสามารถ 
 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าบริษัทมกีารประชุมและติดตามผลการดําเนินงานของบรษิัทอย่างสมํ�าเสมอ                  

โดยรบัฟงัปญัหาและมสีว่นร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิรวมถงึการกาํหนดผลตอบแทนแก่พนักงานและ 

แจง้ผลการดําเนินงานตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นกังานซกัถามไดเ้พื�อแสดงความโปร่งใส ในดา้นโครงสรา้งองคก์รบรษิทั             

มกีารปฏบิตัิตามหลกักฎหมายที�เกี�ยวกบับรษิัทมหาชนและกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยเคร่งครดับรษิัทมขีอ้กําหนด

เกี�ยวกบัจรยิธรรมและขอ้กําหนดหา้มฝ่ายบรหิารและพนักงานปฏบิตัิตนในลกัษณะที�อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับรษิทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและเน้นยํ�าในเรื�องการมจีรยิธรรมในฐานะเป็นองคก์รของมหาชน  
 

การประเมินความเสี�ยง  (Risk Assessment) 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการบรหิารความเสี�ยงที�อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ เพื�อใหส้ามารถระบุ

และประเมนิความเสี�ยงต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงไดร้่วมกบั

ฝ่ายจดัการพจิารณาประเมนิความเสี�ยงทั �งภายในและภายนอกองคก์ร ที�อาจจะมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 

โดยฝา่ยจดัการไดร้ะบุและวเิคราะหค์วามเสี�ยงทุกประเภท รวมทั �งความเสี�ยงการทุจรติ และจดัระดบัความเสี�ยงที�สาํคญัตาม

ผลกระทบและโอกาสที�จะเกดิขึ�น เพื�อกาํหนดแผนงานบรหิารความเสี�ยง และมกีารทบทวนปจัจยัความเสี�ยงเป็นประจาํทุกปี 

การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัใหม้คีู่มอืในการปฏบิตังิาน โดยมกีารจดัทําคู่มอือํานาจดําเนินการ กําหนดขอบเขต

อํานาจหน้าที�และวงเงินอํานาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ดูแลรักษา

ทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั �งจดัให้มีการกระบวนการป้องการการทุจริตในทุกกิจกรรม

ดําเนินงาน  กําหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blower) เพื�อให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน        

ผูแ้จง้เบาะแสการปฏบิตังิานที�ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืเกดิการทุจรติ 

ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มลู ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาระบบอย่างต่อเนื�อง 

เพื�อใหข้อ้มูต่างๆ มคีวามถูกต้องและเป็นปจัจุบนั โดยใชร้ะบบเทคโนโลยี�ที�ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพรวมทั �งมคีวาม

ปลอดภยัของขอ้มูล ประมวลผล จดัเกบ็ และตดิตามขอ้มูล เพื�อใหก้ารตดัสนิใจทางธุรกจิ รวมทั �งการกําหนดนโยบาย

ความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มลู  สื�อสารขอ้มลูภายในองคก์รใหผู้บ้รหิาร และพนักงาน ทราบ

ถงึนโยบาย วตัถุประสงค ์และความรบัผดิชอบใหทุ้กระดบัชั �นไดต้ะหนกัถงึความเสี�ยงและการควบคุมภายใน 

บรษิทัฯ มกีารจดัช่องทางรบัเรื�องเกี�ยวกบัการกาํกบัดแูล เสนอขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ รวมถงึพฤตกิรรมมิ

ชอบของบุคคลในองคก์ร ทั �งจากพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดกูจิการที�ด ี
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ระบบการติดตาม  (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัระหว่างฝา่ยบญัชบีรษิทัผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

และผู้ตรวจสอบภายใน  ซึ�งบริษัทจ้างบุคคลภายนอกเขา้มาดําเนินการโดยที�ประชุมได้รายงานผลการสอบทานและ                        

ใหข้อ้เสนอแนะต่อบรษิทั และแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและจะนําเสนอรายงานทางการเงนิพรอ้มขอ้เสนอแนะ              

ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํทุกไตรมาส รวมทั �งรายงานความรบัผดิชอบต่อ

รายงานทางการเงนิตามที�เสนอต่อผู้ถอืหุน้ไวใ้นรายงานประจําปี  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที�สําคญัทั �งที�เกี�ยวกบั

ขอ้มลูทางการเงนิและไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงนิบนพื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิ 

ขณะเดยีวกนับรษิัทยงัให้ความสําคญักบัประสทิธภิาพของการปฏบิตัิงานด้านต่างๆ ภายใต้กระบวนการ

ตดิตามและควบคุมที�เหมาะสม  โดยกําหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตังิานพรอ้มกบับทบาท  เป้าหมายและหน้าที�ความ

รบัผดิชอบที�ชดัเจนใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานตั �งแต่ในระดบัสายงานจนถงึระดบับุคคลเพื�อใหบุ้คลากรเขา้ใจหลกัการปฏบิตังิาน

และสื�อสาร บนพื�นฐานเดยีวกนั  ในดา้นการจดัระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศมกีารจดัอบรมพนกังานในการใชร้ะบบนี�

อย่างต่อเนื�องและจดัใหม้รีะบบสาํรองขอ้มูลที�เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ  รวมทั �งบรษิทัไดม้กีารกําหนดขอบเขตของ

ขอ้มูลที�สามารถรบัและส่งผ่านระบบของบรษิทัได ้ เพื�อเป็นการป้องกนัขอ้มลูที�มคีวามเสี�ยงที�จะทาํใหเ้กดิความเสยีหาย

กบัระบบของบรษิทั 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ�งประเมินโดยผู้บริหารและ                         

ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสําคญั ซึ�งสอดคล้องกบัความเหน็ของผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัตามระบบการควบคุมภายในของบรษิทั  ซึ�งมคีวามเพยีงพอและดาํเนินการอย่างมปีระสทิธผิล 
 

การบริหารความเสี�ยง  

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยมีกรรมการบริหาร ซึ�งฝ่ายบริหาร

ระดบัสงู เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย ทาํหน้าที�ช่วยคณะกรรมการบรษิทั และกระบวนการบรหิารความเสี�ยงใหค้รอบคลุม

กระบวนการในแผนธุรกจิและระบุถงึปจัจยัความเสี�ยงต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งของบรษิทั เพื�อใชเ้ป็นแนวทางการกําหนดกลุ

ยุทธก์ารบรหิารความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม เพื�อใหม้ั �นใจว่าบรษิทัจดัการความเสี�ยงที�มปีระสทิธภิาพซึ�งจดัใหม้ี

การประเมนิ ป้องกนั ลด และตดิตามควบคุม และรายงานความเสี�ยงใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บรษิทั ทราบทุกรายไตรมาส 

ในกระบวนความเสี�ยงของบรษิทั ประกอบดว้ย 

1. ความเสี�ยงดา้นกาํกบัดแูล 

2. ความเสี�ยงดา้นกลยุทธ ์

3. ความเสี�ยงดา้นการเงนิ 

4. ความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร 

5. ความเสี�ยงดา้นการปฏบิตัติามกฏระเบยีบและขอ้บงัคบั 
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11.2 สรปุความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

    คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกนัระหว่างฝ่ายบญัช ีผู้ตรวจสอบบญัชบีรษิัทและบริษัทย่อย และ
ผูต้รวจสอบภายใน ซึ�งบรษิทัจา้งบุคคลภายนอกเขา้มาดาํเนินการ โดยที�ประชุมไดร้ายงานสอบทานและใหข้อ้เสนอแนะต่อบรษิทั 
และแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและจะนําเสนอรายงานทางการพรอ้มขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานต่อ
ที�ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกไตรมาส รวมทั �งรายงานความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิที�เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ใน
รายงานประจําปี การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที�สําคญัทั �งที�เกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงนิบน
พื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิ 
 

 ในปี ���� คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคุมภายในซึ�งประเมนิโดยผูบ้รหิาร และผูต้รวจสอบภายใน 
ไม่พบประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั ซึ�งสอดคลอ้งกยัความเหน็ของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตามระบบ
ควบคุมในของบรษิทั  
 

 11.3  หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั  

ในปี ���� บรษิทัไดแ้ต่งตั �งใหน้างสาวฤทยัชนก สภุาพงษ์ จากบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั ทาํหน้าที�
เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทําการสอบทานและประเมนิผลการควบคุมภายในของบริษัท ซึ�งผู้สอบบญัชภีายในมี
ความเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคุมภายในการบรหิารจดัการความเสี�ยงและการควบคุมดูแลเพื�อควบคุมความถูกต้องของ
กระบวนการปฏบิตังิานที�เพยีงพอต่อการสนับสนุนใหบ้รษิทับรรลุความสาํเรจ็ตามนโยบายเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ตามที�ฝา่ยจดัการกาํหนด 
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12.  รายการระหว่างกนั 

นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนั      

การอนุมตัิการทํารายการระหว่างกัน บริษัท มีการกําหนดมาตรการและขั �นตอนการอนุมตัิการทํารายการ
ระหว่างกันเพื�อควบคุมการทํารายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็นไปตามประกาศหรือ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  นอกจากนี�บริษัทจะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัความจําเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของ
รายการระหว่างกนัที�เกดิขึ�นโดยพจิารณาจากเงื�อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการคา้ปกตใินตลาดและมี
การเปรยีบเทยีบราคาที�เกดิขึ�นกบับุคคลภายนอก  ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณา
รายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ�นบริษัทจะนําบุคคลที�มคีวามรู้ความชํานาญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินราคา
ทรพัยส์นิ เป็นต้น ซึ�งมคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัและบุคคลที�ไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มาพจิารณาและให้
ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ
นําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัติามแต่กรณี 

นอกจากนี� บรษิทัฯ มกีารกําหนดมาตรการไม่ใหผู้บ้รหิารหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการ
อนุมตัิรายการที�ตนเองมสี่วนไดเ้สยีทั �งทางตรงและทางออ้ม อกีทั �งคณะกรรมการบรษิทัจะเขา้มาดูแลบรษิทัใหป้ฏบิตั ิ          
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั �ง หรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย-์         
แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกี�ยวโยงและการได้มา              
หรอืจาํหน่ายไปของทรพัยส์นิที�สาํคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัร่วม  รวมทั �งปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีี�กาํหนด โดยสมาคม
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบญัชทีี�กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชโีดยเคร่งครดัและจะทําการ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิที�ไดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัและเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ ��-�) และรายงานประจาํปี  

 

 

แนวโน้มการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ในการทํารายการระหว่างกนัที�อาจเกดิขึ�นในอนาคต เงื�อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทั �วไป           
โดยอา้งองิกบัราคาและเงื�อนไขตลาดที�เหมาะสม   ทั �งนี�บรษิทั และ/หรอืกลุ่มบรษิทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเหน็เกี�ยวกบัราคาอตัราค่าตอบแทนรวมทั �งความจําเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนั �นดว้ย   หากมรีายการใดที�เกดิขึ�นกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต  บรษิทัจะปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามกฎประกาศ และ/หรอืขอ้บงัคบัของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยบรษิทัอาจใหผู้เ้ชี�ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบั
รายการระหว่างกนัดงักล่าว   เพื�อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี   ทั �งนี�กลุ่ม
บรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิที�ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

 ในการทํารายการระหว่างกนักบับรษิทัย่อย บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งและบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ที�เกดิขึ�นต่อเนื�อง                 
ในอนาคต  ซึ�งหากรายการดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการทําธุรกจิการคา้ทั �วไปมเีงื�อนไขเป็นไปตามธุรกจิการคา้ปกต ิ            
และเพื�อความจําเป็นในการดําเนินธุรกจิของบรษิัทบรษิทั จะมกีารกําหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกนัอย่างชดัเจน              
มีความเป็นธรรมสอดคล้องกับราคาตลาดและสอดคล้องพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ. 2551     
(ฉบบัที� �) พ.ศ. 2551 มาตราที� 89/12 (1)  อกีทั �งบรษิทั จะนําเสนอรายการดงักล่าวที�เกดิขึ�นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ       
เพื�อพจิารณาและสอบทานการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตุสมผลของรายการที�เกดิขึ�นทุกไตรมาส  
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สาํหรบัการทํารายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง
ที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าปกตบิรษิัท จะดําเนินการใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็ถึงความจําเป็น                    
ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการระหว่างกนัที�เกดิขึ�นใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด และมกีาร
เปรยีบเทยีบราคาที�เกดิขึ�นกบับุคคลภายนอก  ทั �งนี�หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกนัที�อาจเกดิขึ�น บรษิทั จะนําบุคคลที�มคีวามรูค้วามชาํนาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ี ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ เป็น
ต้น  ซึ�งมคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัและเป็นบุคคลที�ไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มาพจิารณาและใหค้วามเหน็
เกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว  เพื�อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างก ันที�อาจก่อให้เก ิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที �อาจเกิดขึ�นใน
อนาคตบรษิทัมกีารกําหนดมาตรการไม่ใหผู้บ้รหิาร กรรมการ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้มามสีว่นร่วมในการอนุมตัิ
รายการที�ตนเองมสี่วนได้เสยีทั �งทางตรงและทางอ้อม ทั �งนี�คณะกรรมการบรษิัทจะเขา้มาควบคุมให้บรษิัทปฏบิตัิให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั �ง หรอืขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกํากบัตลาดทุนของสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทั �งการปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกี�ยวโยงและการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยตามประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมกาํกบัตลาดทุนของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนการปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานการบญัชทีี�กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 

 

หลกัการเกี�ยวกบัข้อตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั �วไปในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษัท 

และ/หรอื บริษทัย่อย กบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรอืบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง 

ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(พรบ.) ทั �งนี� ภายใตม้าตรา ��/�� แห่งของ พรบ. ฉบบั
ที� � (แกไ้ขเพิ�มเตมิ พรบ.) ซึ�งกาํหนดวธิกีารในการทาํธุรกรรมระหวา่งบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยกบั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
บุคคล- ที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง (ตามที�นิยามไวใ้นพรบ.ดงักล่าว) ("รายการระหว่างกนั") โดยไดก้าํหนดว่า 

“มาตรา ��/�� กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งจะกระทาํธุรกรรมกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
ได้ต่อเมื�อธุรกรรมดงักล่าวได้รบัอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดงักล่าวจะเข้าลักษณะใด
ลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี� 

(�) ธุรกรรมที�เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที�วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั �วไปใน
สถานการณ์เดยีวกนัดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอทิธพิลในการที�ตนมสีถานะเป็นกรรมการ  ผูบ้รหิาร  หรอื
บุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งแล้วแต่กรณีและเป็นขอ้ตกลงทางการค้าที�ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตาม
หลกัการที�คณะกรรมการอนุมตัไิวแ้ลว้ 

(�)  การใหกู้ย้มืเงนิตามระเบยีบสงเคราะหพ์นกังานและลกูจา้ง 
(�)  ธุรกรรมที�คู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ�งของบรษิทัหรอืคู่สญัญาทั �งสองฝา่ยมสีถานะเป็น 

(ก)  บรษิทัย่อยที�บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละเกา้สบิของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดของบรษิทัย่อย หรอื 
(ข) บรษิทัย่อยที�กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งถอืหุน้หรอืมสีว่นไดเ้สยีอยู่ดว้ยไม่ว่าโดยตรง 
    หรอืโดยออ้มไม่เกนิจาํนวนอตัรา หรอืมลีกัษณะตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

(�)  ธุรกรรมในประเภทหรอืที�มมีลูค่าไมเ่กนิจาํนวนหรอือตัราที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
ในการประกาศกําหนดตาม (�) (ข) หรอื (�) คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนอาจกําหนดใหธุ้รกรรมที�กําหนด

ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการดว้ยกไ็ด"้ 
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ดงันั �นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัดิงักล่าวจงึกาํหนดหลกัการในการเขา้ทาํธุรกรรมที�เป็นรายการระหว่างกนัดงันี� 

"ใหฝ้า่ยบรหิารสามารถอนุมตักิารเขา้ทาํรายการระหว่างกนั  ระหว่างบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย กบักรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งได ้(ไม่ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที�ดําเนินการอยู่ในปจัจุบนัและจะตอ้งดําเนินการ

ต่อไปรวมทั �งรายการที�จะมขีึ�นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัและที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทั ในกรณีที�รายการดงักล่าวเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที�วญิ�ูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทั �วไป                             

ในสถานการณ์เดยีวกนัดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอทิธพิลในการที�ตนมสีถานะเป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอื              

เป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง  ทั �งนี�ให้ฝ่ายบรหิารจดัทํารายงานสรุปการทํารายการระหว่างกนัเพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและที�ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส " 
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บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                              แบบ 56 - 1 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัท (Compliance) 

ชื�อบริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ่ รายชื�อกรรมการ 

 
บมจ.นํ�าตาลขอนแก่น 
ประกอบธุรกจิ 
โรงงานผลตินํ�าตาล 

 
1)  ถอืหุน้อยู่ในบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน)  
   รอ้ยละ 23.82% 

2) มีกรรมการร่วมกนั 3 ทา่น คือ 

    1. นายชนะชยั      ชุตมิาวรพนัธ ์  

   �. นายชลชั      ชนิธรรมมติร ์

   3. นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์

 

บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

สิ�นสุดปีบญัช ี2561 ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2561 

1. บจก.เค.เอส.แอล ชกูารโ์ฮลดิ�ง     32.923% 

2. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั        2.983% 

3. *นายชนะชยั  ชตุมิาวรพนัธ ์        2.616% 

4. นายจาํรญู   ชนิธรรมมติร ์           2.384% 

5. นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร ์    2.263% 

6. นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์      �.���% 

7. นายกมนดนยั  ชนิธรรมมติร ์        2.263% 

8. นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์          2.188% 

9. CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH  2.146% 

10.นายพริยิพ์ล  ชนิธรรมมติร ์         2.101% 

 

1. นายมนู         เลยีวไพโรจน์ 

2. นายจาํรญู      ชนิธรรมมติร ์

3. นายชนะชยั     ชุตมิาวรพนัธ ์ 

4. นายพรศลิป์    แตม้ศริชิยั 

5. นายสทิธ ิ       ลลีะเกษมฤกษ์ 

6. นายธวทัชยั     โรจนะโชตกิุล 

7. นายสุขมุ        โตการณัยเศรษฐ ์

�. นางอนิทริา      สุขะนินทร ์

9. นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร ์

10. นางอญัชล ี    พพิฒันเสรญิ  

11. พลตํารวจเอกบุญเพญ็  บาํเพญ็บุญ 

12. นางสาวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิาสตร ์

13. นายการุณ  กติตสิถาพร 

14. นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์

15. นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์

��. นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์

17. นายชาตร ี       ชนิธรรมมติร ์

18. นายสมชาต ิ     ชนิธรรมมติร ์

19. นายธชัพงษ์      ภากรศริวิงศ ์

20. นายตระการ      ชุณหโรจน์ฤทธิ � 

21. นายวรภทัร       โตธนะเกษม 
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บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                              แบบ 56 - 1 

 
บจก.นํ�าตาลราชบุร ี
ประกอบธุรกจิ 
โรงงานผลตินํ�าตาล 

 
1) ถอืหุน้อยู่ในบรษิทั ไทยชกูารเ์ทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน)  
    รอ้ยละ 4.74% 
2) มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คอื 
นางสาวจุฑาทพิย ์ อรุณานนทช์ยั 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
1. นายสุนทร  อรุณานนทช์ยั    37.50% 
2. นางอารยาอรุณานนทช์ยั      37.50% 
3. บจก. ทพิมาศ                   25.00% 

 
1. นายสุนทร  อรุณานนทช์ยั 
2. นางอารยาอรุณานนทช์ยั 
3. นางสาวจุฑาทพิย ์ อรุณานนทช์ยั 
4. นางสาวจุฑามาศ อรุณานนทช์ยั 
5. นายตรทีพิ  อรุณานนทช์ยั 
 

 
บจก.ประจวบ-
อุตสาหกรรม 
ประกอบธุรกจิ 
โรงงานผลตินํ�าตาล 

 
1) ถอืหุน้อยู่ในบรษิทั ไทยชกูารเ์ทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน)  
    รอ้ยละ 9.91% 
2) มกีรรมการร่วมกนั 2 ท่าน คอื 
    1. นายพงศ ์ ชนิธรรมมติร 
    2. นายวนิย ์ ชนิธรรมมติร 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
1. นายพงศ ์ ชนิธรรมมติร   ��.��%  
�. นายวนิย ์ ชนิธรรมมติร     6.79% 

 
�. นายพงศ ์ ชนิธรรมมติร 
�. นางพชัร ี ชนิธรรมมติร 
�. นายชชัชยั  ชนิธรรมติร 
�. นายวนิย ์ ชนิธรรมมติร 
�. นายกญัจน์  ชนิธรรมมติร 
�. นายพชิญ์  ชนิธรรมมติร 
 

 
บจก.อุตสาหกรรมมิตร-
เกษตร 
ประกอบธุรกจิ 

โรงงานผลตินํ�าตาล 

 
1) ถอืหุน้อยู่ในบรษิทั ไทยชกูารเ์ทอรม์เินิ�ลจาํกดั (มหาชน)  
    รอ้ยละ 4.18% 
2) มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คอื 

นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล 
 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
1. นายประยรู เจนลาภวฒันกุล        25.05% 
2. นายม ุเจนลาภวฒันกุล              17.07% 

3. นายประพทัธ ์ เจนลาภวฒันกุล    12.44% 
4. นายณรงค ์เจนลาภวฒันกุล         6.38% 
 

 
�. นายอนนท ์  แกว้พฤกษาพมิล 
�. นายม ุ  เจนลาภวฒันกุล 
�. นายประยรู   เจนลาภวฒันกุล 

�. นายประพทัธ ์  เจนลาภวฒันกุล 
�. นายณรงค ์  เจนลาภวฒันกุล 
�. นายจรญู   เจนลาภวฒันกุล 
7. นางนภาพร ภู่วุฒกิุล 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                               แบบ 56 - 1 

รายการระหว่างกนั 
 

รายละเอยีดขอ้มลูของรายการระหว่างกนั ระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัไดแ้สดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบรษิัทฯ สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ข้อ � ซึ�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ แล้วมคีวามเหน็ว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื�อนไขโดยทั �วไปและเป็นไปตามปกตขิองการดาํเนินธุรกจิ 
 

12.1  ลกัษณะรายการระหว่างกนั เงื�อนไขและนโยบายราคา 
การกําหนดราคาของรายการระหว่างกนักบับรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ไดก้ระทําโดยคํานึงถงึความเหมาะสมโดย

อ้างองิได้กบัราคาตลาดและมเีงื�อนไขอื�นๆ ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญัจากตลาด โดยลกัษณะของรายการระหว่างกนั     
มดีงันี� 

 

12.1.1  รายการบริการตามปกติของธุรกิจ งวดปี 2561 สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2561 และงวดปี 2560 
สิ�นสุด 31  ธนัวาคม  2560 

 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลกัษณะรายการ/เงื�อนไขสําคญั  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 39.78 11.59 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการเช่าโกดงักบับริษทัยอ่ย โดยบริษทั 12.�� 11.60 

 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั คิดค่าบริการตามพื�นที� และระยะเวลาในการเช่า 1.91 1.89 

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั ซึ�งเป็นตามราคาตลาด �.�� �.�� 

บริษทั ปู่ เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั  �.�� 0.80 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั คิดค่าบริการตามพื�นที� และระยะเวลาในการเช่า  6.30 1.60 

  ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด   

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  1.73 2.30 

 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ใหบ้ริการเช่าโกดงั โดยคิดค่าบริการตามพื�นที� 

และระยะเวลาในการเช่า ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 
�.�� - 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการขนถ่ายขา้วสาลี 

- �.�� 

 บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)   2.�� - 

 บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั ใหบ้ริการขนถ่ายนํ�าตาลเพื�อส่งออกใหก้ลุ่ม 22.47 8.18 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั โรงงานนํ�าตาล โดยบริษทัคิดค่าบริการขนถ่าย 14.99 9.78 

 บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั ตามปริมาณสินคา้  ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 11.82 9.55 

 บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั  มาตรฐานทั�วไป  - - 

 บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั   19.23 14.63 

 บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

 ��.�� ��.�� 

 บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี  �.�� �.�� 

 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั  �.�� 4.56 

 บริษทั นํ�าตาลและออ้ยตะวนัออก จาํกดั   - - 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ใหบ้ริการ 9.72 5.56 
  ขนถ่ายนํ�าตาลทรายดิบ โดยคิดค่าบริการ   
  ขนถ่ายตามปริมาณสินคา้ เป็นไปตามราคาตลาด   
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                               แบบ 56 - 1 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลกัษณะรายการ/เงื�อนไขสําคญั  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2560 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จาํกดั นํ�าตาลทรายดิบเทกองเขา้โกดงัใหก้บักลุ่ม 0.60 - 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั โรงงานนํ�าตาล โดยบริษทัคิดค่าบริการขนถ่าย 0.�� 0.07 

 บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั ตามปริมาณสินคา้ ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 0.95 0.50 

 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั  �.�� 0.17 

 บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั  1.22 0.65 

 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

�.�� �.�� 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั  บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  �.�� - 

(มหาชน) บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั ใหบ้ริการเปลี�ยนและคดัแยกกระสอบ 0.01 - 

 บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั โดยบริษทัคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั�วไป 0.03 - 

 บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จาํกดั  0.02 - 

 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั  0.02 - 

 บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�น จาํกดั  0.70 - 

 บริษทั นํ�าตาลโรงงานนิวกรุงไทย จาํกดั  0.11 - 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั  0.06 - 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ใหบ้ริการรับ �.�� 0.27 

 บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั ฝากเกบ็สินคา้นํ�าตาลเพื�อส่งออก โดยคิด 6.74 1.60 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั ค่าบริการตามปริมาณสินคา้ และระยะเวลา  8.97 4.26 

 บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั การฝากซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 9.06 3.16 

 บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั  �.�� �.�� 

 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั  1.26 �.�� 

 บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จาํกดั  �.�� �.�� 

 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

��.�� �.�� 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั  (มหาชน) เป็นเงินชดเชยค่าขนส่งนํ�าตาลที�นาํมาผา่นท่า  0.13 - 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั  โดยคิดค่าชดเชยตามระยะทาง และปริมาณ - - 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั  สินคา้ผา่นท่าอยูภ่ายใตบ้ญัชีส่วนลดจ่าย ซึ�ง 0.51 �.�� 

บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  0.53 �.�� 

บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั  จะใชอ้ตัรามาตรฐานในการคิดค่าชดเชย �.�� �.�� 

บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จาํกดั   �.�� 0.18 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชูการ์ 

คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)   
�.�� �.�� 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 0.25 0.02 

(มหาชน) บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการไฟฟ้าและนํ�าประปา และอื�นๆ �.�� 0.16 

 บริษทั ปู่ เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั โดยคิดค่าบริการตามที�จ่ายจริง �.�� �.�� 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) �.�� �.�� 

 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ใหบ้ริการผา่นท่าเทียบท่า บริการรถตกับริการชั�ง

นํ�าหนกัสินคา้ และส่วนกลาง สาธารณูปโภคโดย

คิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั�วไป 

0.24 0.24 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ใหบ้ริการรถตกั  �.�� �.�� 

 

 รถฟอคลิฟโดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาด

ทั�วไป 

  

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั - 0.91 

 บริษทั  ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ใหบ้ริการรักษาความปลอดภยัใหก้บักลุ่มบริษทั  - 0.80 

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั โดยบริษทัคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั�วไป -        - 

     



 

ส่วนที�   �  การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ                                     ..……………………..รับรองความถูกตอ้ง 

 
124

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                               แบบ 56 - 1 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลกัษณะรายการ/เงื�อนไขสําคญั  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2560 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการเช่าถงัเกบ็นํ�ามนั ตามราคาตลาดทั�วไป 

�.�� �.�� 

บริษทั  ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  �.�� - 

(มหาชน) บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั ค่าภาษีโรงเรือน, อากรแสตมป์, ค่าความเสียหาย �.�� - 

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั โดยบริษทัคิดค่าบริการตามที�จ่ายจริง �.�� - 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)  �.�� - 

 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  �.�� - 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั       7.00 ��.�� 

 บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ขายสินคา้กระสอบพลาสติกใหก้บักลุ่มบริษทั  �.�� �.�� 

 บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) โดยคิดมูลค่าสินคา้ตามราคาตลาดทั�วไป  �.�� ��.�� 

 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  �.�� �.�� 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั  �.�� - 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จาํกดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ��.�� �.�� 

 บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จาํกดั ใหบ้ริการท่าเทียบเรือ เป็นไปตามราคาตลาด �.�� - 

  ทั�วไป   

 บริษทั ปู่ เจา้ฯคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั บริษทั ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ได ้ �.�� �.�� 

  เรียกเกบ็ค่าดอกเบี�ยผิดนดัชาํระหนี�    

 บริษทั ปู่ เจา้ฯคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั บริษทั ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ได ้ - �.�� 

  เกบ็ค่าเช่าที�ดิน เป็นไปตามราคาตลาดทั�วไป   

บริษทั ปู่ เจา้ฯคอนเทนเทอร์ เทอร์มินอล  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ปู่ เจา้ฯ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ได ้ ��.�� ��.�� 

  

รับจา้งบริหารท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ โดย

ค่าบริการเป็นไปตามสญัญาที�ตกลงไวร่้วมกนั   

 

ผู้รับ ผู้จ่าย ลกัษณะรายการ/เงื�อนไขสําคญั  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2561 ปี 2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) รายไดเ้งินปันผล 41.18 59.29 

(มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั  - 0.�� 
 

 

รายการบรกิารระหว่างกนัขา้งต้นเป็นไปตามเงื�อนไขการใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ  ซึ�งได้ผ่านการสอบ
ทานจากที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที� �/���2 เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์���� 

 
 

อนึ�ง  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ที�ประชุม
คณะกรรมการครั �งที� �/����  เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ����  ไดม้มีตอินุมตัใินหลกัการใหฝ้า่ยจดัการสามารถอนุมตักิาร
ทาํธุรกรรมที�เป็นรายการปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกจิหรอืเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป และใหจ้ดัทาํรายงานสรุปการทํา
ธุรกรรมเพื�อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั �ง 

 

12.1.2  ปริมาณรายการคงค้างและรายการอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
 

บริษัทที�มรีายการคงค้างระหว่างกนั 
ประเภทรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง ปี  2561 ปี 2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั เจา้หนี�การคา้ �.�� 0.26 

    เงินมดัจาํรับค่าเช่าโกดงั  8.22 0.75 

  ลูกหนี�การคา้ �.�� 0.20 

  เจา้หนี� อื�น - 10.00 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                               แบบ 56 - 1 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง ประเภทรายการ ปี  2561 ปี 2560 

 บริษทั  ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั 
(มหาชน) บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) เงินมดัจาํรับค่าเช่าโกดงั 1.74 2.74 

  ลูกหนี� อื�น �.�� - 

  รายไดค้่าเช่าที�ดินและโกดงัคา้งรับ ��.�� 18.61 

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั เงินมดัจาํรับค่าเช่าโกดงัและที�ดิน �.�� �.�� 

  ดอกเบี�ยคา้งรับ �.�� - 

  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย �.�� - 

  ดอกเบี�ยคา้งจ่าย - �.�� 

  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั เงินมดัจาํรับค่าเช่าโกดงัและที�ดิน 4.65 �.�� 

  ลูกหนี� อื�น �.�� - 

  เจา้หนี�การคา้ �.�� - 

  เจา้หนี�ทรัพยสิ์น �.�� - 

  ดอกเบี�ยคา้งจ่าย �.�� - 

 บริษทั  ที เอส แอสเซ็ท จาํกดั ดอกเบี�ยคา้งจ่าย �.�� �.�� 

 
บริษทั  ปู่  เจา้ฯ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล 
จาํกดั เงินมดัจาํรับ �.�� - 

     

บริษัทที�มรีายการคงค้างระหว่างกนั 
ประเภทรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง ปี  2561 ปี  2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั ลูกหนี�การคา้ �.�� �.�� 

    ส่วนลดคา้งจ่าย 1.08 �.�� 

  บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั ส่วนลดคา้งจ่าย 0.13 0.24 

  ลูกหนี�การคา้ �.�� �.�� 

 บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั ลูกหนี�การคา้ �.�� �.�� 

  ลูกหนี� อื�น �.�� - 

 บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั ส่วนลดคา้งจ่าย 0.13 0.13 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั  ลูกหนี�การคา้ �.�� �.�� 

  ส่วนลดคา้งจ่าย �.�� - 

 บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั ส่วนลดคา้งจ่าย �.�� �.�� 

  ลูกหนี�การคา้ �.�� �.�� 

 บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

ลูกหนี�การคา้ �.��       �.�� 

 ส่วนลลคา้งจ่าย �.�� �.�� 

 บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จาํกดั ส่วนลดคา้งจ่าย �.�� �.�� 

  ลูกหนี�การคา้ �.�� �.�� 

 บริษทั ปู่ เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั ลูกหนี�การคา้ - �.�� 

  ลูกหนี� อื�น �.�� �.�� 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั ดอกเบี�ยคา้งรับ - 0.01 

  ลูกหนี� อื�น �.�� - 

  เงินมดัจาํจ่ายค่าเช่าโกดงั �.�� - 

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั เงินมดัจาํจ่ายค่าเช่าโกดงั 1.20 1.25 

  บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั ลูกหนี�การคา้ 1.13 0.05 

  บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั ลูกหนี�การคา้ �.�� 0.19 

 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

ลูกหนี�การคา้ �.�� �.�� 

 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั ลูกหนี�การคา้ �.�� - 

 บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จาํกดั ลูกหนี�การคา้ 0.�� �.�� 

 บริษทั  ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั  ลูกหนี�การคา้ �.�� - 

 บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั ลูกหนี�การคา้ �.�� �.�� 
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12.1.3  ค่าเช่าที�ดิน งวดปี 2560 สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2560  และงวดปี 2561 สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2561 

 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลกัษณะรายการที�สําคญั 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ปี 2561 ปี 2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 11,413.50 ตารางเมตร สร้าง �.�� 7.62 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  คลงัสินคา้แบบเทกอง เพื�อไวเ้ก็บสินคา้รับฝาก   

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 7,013  ตารางเมตร  �.�� 5.41 
  สร้างอาคารสาํนกังานและอาคารโรงงานผลิต   
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด ��� ตารางเมตร  0.22 0.22 
  สร้างอาคารพกัอาศยั เพื�อใหเ้ช่า   
 เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 6,000 ตารางเมตร  �.�� 2.52 
  สร้างอาคารคลงัสินคา้แบบเทกอง เพื�อใหเ้ช่า   
บริษทั ที  เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 2,880 ตารางเมตร  �.�� 1.21 
 สร้างอาคารคลงัสินคา้แบบเทกอง เพื�อใหเ้ช่า   
 เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด �,��� ตารางเมตร  �.�� 2.74 
 สร้างอาคารโรงกลั�นนํ�ามนัปาลม์   
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 4,500 ตารางเมตร      �.�� 0.81 
  เพื�อประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ   
  เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 18,438 ตารางเมตร      18.81 18.81 

    เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด ��,��� ตารางเมตร      �.��      �.�� 
  เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด �,��� ตารางเมตร      �.��        - 
  เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด �,��� ตารางเมตร      �.��        -  
  เพื�อประกอบธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์          

 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล : บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) ใหบ้รษิทัย่อยเช่าที�ดนิ            
เพื�อประกอบธุรกจิโดยมสีญัญาใหเ้ชา่ที�ดนิอายุสญัญาเช่าคราวละ1 ปี และ 3 ปี ซึ�งเมื�อครบกาํหนดตามสญัญาจะสามารถ          
ต่ออายุสญัญาใหจ้นครบกําหนดการเช่า 30 ปี ซึ�งเป็นรายการที�ดําเนินตามธุรกจิปกตไิม่มเีงื�อนไขพเิศษ และไม่มกีาร
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งการกาํหนดราคาสอดคลอ้งกบัอตัราปกตทิี�สามารถเปรยีบเทยีบได้
กบัการทํารายการกบับุคคลอื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกนัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการ
ระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที�ดําเนินตามธุรกจิปกตมิคีวามจําเป็น
และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพื�อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง ประเภทรายการ ปี  2561 ปี  2560 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั เจา้หนี�การคา้ 0.13 �.�� 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั ดอกเบี�ยคา้งรับ - - 

 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ดอกเบี�ยคา้งรับ - �.�� 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ลูกหนี�การคา้ - �.�� 

 บริษทั ปู่ เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั ลูกหนี�การคา้ - �.�� 

  ลูกหนี� อื�น �.�� - 

  ดอกเบี�ยคา้งรับ �.�� - 

 บริษทั โงวฮก จาํกดั ลูกหนี�การคา้ �.�� - 

 บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จาํกดั ลูกหนี�การคา้ �.�� ��.�� 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ดอกเบี�ยคา้งรับ �.�� - 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) เงินมดัจาํรับค่าเช่าโกดงั - �.�� 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ปู่ เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั ค่าจา้งบริหารคา้งจ่าย �.�� �.�� 
เงินประกนัความเสียหาย �.�� �.�� 
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12.1.4  เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย งวดปี 2561 สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2561 
            หน่วย : ลา้นบาท 

ผู้กู้  ผู้ให้กู้  
ยอดยกมา กู้เพิ�ม ชําระคนื ยอดคงเหลอื ดอกเบี�ยจ่าย 

1 ม.ค. 61 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ธ.ค. 61 ปี ���� 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั(มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั 50 - (�) 45 0.87 

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั �� �� - ��� �.�� 

 บริษทั ที  เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั - �� (��) �� �.�� 

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนัจาํกดั �� �� (��) - �.�� 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั 26 - (��) - 0.10 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั ((มหาชน) - �� (��) �� �.�� 
 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล : เป็นการสนับสนุนทางการเงนิแก่บรษิัทฯและบรษิัทย่อยเพื�อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการซึ�งเป็นเงนิกู้ยมืกําหนดระยะเวลาคนืเงนิต้นภายใน � ปี ถึง �� ปี โดยชําระดอกเบี�ยทุก
เดอืน และทุกๆ � เดอืน โดยคดิอตัราดอกเบี�ยเท่ากบัเงนิฝากประจาํ � เดอืนของธนาคารพาณิชยบ์วกดว้ยรอ้ยละ �.�� 
ต่อปี และอตัราร้อยละ MLR-2   ซึ�งตํ�ากว่าอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้จากสถาบนัการเงินและผู้ให้กู้ยงัได้รบัผลตอบแทนในอตัรา
ดอกเบี�ยสงูกว่าเงนิฝากจากสถาบนัการเงนิและในกรณีผูใ้หกู้ย้มืเงนิมตี้นทุนทางการเงนิอตัราดอกเบี�ยจะเท่ากบัอตัราเดยีวกบั
อตัราดอกเบี�ยเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิที�ผูใ้หกู้ย้มืเงนิมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดส้อบทานระหว่าง
กนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการช่วยเหลอืทางการเงนิในการดําเนินตามธุรกจิ
ปกตมิคีวามจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพื�อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
 

12.1.5  การคํ�าประกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  และ วนัที� 31 ธนัวาคม  2560 

บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัเกี�ยวกบัการคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจากธนาคาร ดงันี� 
       หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทัผู้ใช้วงเงนิกู้  บริษทัที�คํ�าประกนัการชําระหนี� 

ตั�วสัญญาใช้เงนิและ 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.60 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ���.�� 589.11 

เพื�อขยายและปรับปรุงสนง.และ

คลงัสินคา้ และซื�อทรัพยสิ์นเพิ�ม 1/ 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 423.69 595.65 เพื�อซื�อวตัถุดิบจากต่างประเทศและ 

      เพื�อขยายโรงงานแป้งสาลี �/ 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ��.�� ��.�� เพื�อซื�อวตัถุดิบผลิตสินคา้�/ 

บริษทั  ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ���.�� - เพื�อซื�อวตัถุดิบผลิตสินคา้�/ 

     

 

�/ บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) ในปี ���� บรษิัทฯ ได้กู้ยมืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
แห่งหนึ�ง วงเงนิกู ้ ���  ลา้นบาท ชําระคนืเงนิต้นจํานวน ��� ลา้นบาท คงเหลอื ��� ลา้นบาท เพื�อลงทุนเพิ�มในธุรกจิ
ท่าเรอืคอนเทนเนอร ์ และบรษิทัฯ ไดกู้ย้มืเงนิระยาวยาววงเงนิ ��� ลา้นบาท ชาํระคนืเงนิตน้จาํนวน ��  ลา้นบาท คงเหลอื 
��  ลา้นบาท เพื�อเพิ�มทุนในบรษิทัย่อยแห่งหนึ�ง และในระหว่างปี ���� บรษิทัฯ ไดกู้ย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
แห่งหนึ�งวงเงนิกูจ้ํานวน ��� ลา้นบาท ชําระคนืเงนิต้นจํานวน ��.�� ลา้นบาท คงเหลอื ��.�� ลา้นบาท เพื�อซื�อที�ดนิเพิ�ม
เนื�อที�  � ไร่ �� ตารางวา  และในระหว่างปี ���� บรษิทัฯ ไดกู้ย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�งวงเงนิกูจ้ํานวน 
�� ลา้นบาท และไดกู้ย้มืเงนิระยะสั �นจากสถาบนัการเงินในรูปของตั �วสญัญาใช้เงินจาํนวน ��� ล้านบาท เพื�อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยบริษัทฯเป็นผูค้ํ�าประกนัการชาํระหนี� 
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      �/ บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จํากดั (มหาชน) ไดกู้ย้มืเงนิระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิในรูปของเจา้หนี�ทรสัตร์ี

ซทีและเลตเตอรอ์อฟเครดติรวมจาํนวน ���.�� ลา้นบาท และตั �วสญัญาใชเ้งนิจาํนวน ��� ลา้นบาท เพื�อซื�อวตัถุดบิขา้ว
สาลจีากต่างประเทศ 

 

     �/ บรษิัท ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จํากดั ได้กู้ยมืเงนิระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิในรูปตั �วสญัญาใชเ้งนิ
จาํนวน �� ลา้นบาท เพื�อซื�อวตัถุดบิผลติสนิคา้ โดยบรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั เป็นผูค้ํ�าประกนัการชาํระหนี� 

 

   �/ บรษิัท ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั ได้กู้ยมืเงนิระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิในรูปตั �วสญัญาใช้เงิน
จาํนวน ��� ลา้นบาท เพื�อซื�อวตัถุดบิผลติสนิคา้ และบรษิทัฯ มเีงนิเบกิเกนิบญัชจีาํนวน �.�� ลา้นบาท โดยบรษิทั ไทย
ชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) เป็นผูค้ํ�าประกนัการชาํระหนี� 
 

12.2  ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ 
รายการระหว่างกนัที�เกิดขึ�นนั �นมีความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื�อก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ ซึ�งในปี 2561 และในปี 2560 ที�ผ่านมาบรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนัที�เกดิขึ�นกบับรษิทัย่อย
และกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ซึ�งเป็นรายการที�ดําเนินตามธุรกิจปกติ  ไม่มีเงื�อนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งการกาํหนดราคา  

 

อตัราค่าบริการ และ/หรือ อตัราดอกเบี�ย เป็นการกําหนดตามราคาที�สอดคล้องกบัอตัราปกติที�สามารถ
เปรยีบเทยีบไดก้บัการทํารายการกบับุคคลอื�นที�ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งกนั  ซึ�งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ประจาํปี 2561 และปี ���� แลว้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดส้อบทานรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อนัไดแ้ก่ 
รายการเช่าโกดงั  เช่าที�ดนิ ค่าบรกิารต่างๆ เงนิกู้ยมื ดอกเบี�ยเงนิกู้และอื�นๆ ซึ�งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิประจําปี 2561 และปี 2560 แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที�ดําเนินตามธุรกจิปกติมคีวาม
จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพื�อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
 

12.3  มาตรการหรอืขั �นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 
บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกนั คือ รายการระหว่างกนันั �นต้องอยู่บนพื�นฐานของความ

จําเป็น ความสมเหตุสมผลและเป็นการดําเนินการเพื�อก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ ซึ�งเป็นไปในราคา     
และเงื�อนไขที�ไม่แตกต่างกบัรายการที�มีกบับุคคลภายนอกที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัและในกรณีที�มีรายการระหว่างกนัที�มี
สาระสาํคญับรษิทัฯจะจดัใหผ้่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึที�ประชุมผูถ้อื
หุน้ตามแต่กรณีโดยกําหนดใหม้กีารออกเสยีงในที�ประชุมนั �นๆกรรมการหรอื ผูถ้อืหุน้ ซึ�งมสี่วนไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ทั �งนี�การดาํเนินการใดๆ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

 

12.4  นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
รายการค้าตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ เช่น เช่าโกดงั บรกิารขนถ่ายสนิคา้ บรกิารรบัฝากสนิค้า ค่า

รกัษา-ความปลอดภยั  ค่าขนส่งระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัรายการดงักล่าวจะยงัคงมอียู่ใน
อนาคต ซึ�งบรษิทัจะดาํเนินการโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญัและราคาที�คดิตอ้งเป็นไปตามราคาตลาด  
 

รายการเช่าพื�นที� จะเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นราคาค่าเช่าที�เท่ากบัการใหบุ้คคลอื�นเช่า 
 

รายการกู้ยืมเงินกบับุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง บรษิทัไม่มนีโยบายที�จะกูย้มืเงนิกบับุคคลที�อาจมคีวาม

ขดัแยง้ในอนาคต เวน้แต่เป็นการสนบัสนุนทางการเงนิแก่บรษิทับรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามความเหมาะสม 
 

 

 



 

ส่วนที�   �  การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ                                     ..……………………..รับรองความถูกตอ้ง 

 
129

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                               แบบ 56 - 1 

รายการพิเศษอื�นๆ  เป็นรายการอื�นๆ นอกเหนือจากขอ้ 1- 4 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยเกดิขึ�นกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสีว่นไดส้่วน
เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดในอนาคต บรษิัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ใหค้วามเหน็
เกี�ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั �น  ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการ
พจิารณารายการระหว่างกนัที�อาจเกดิขึ�น บรษิัทจะได้ให้ผู้เชี�ยวชาญอสิระหรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผู้ให้ความเหน็
เกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื�อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 

 
 

ทั �งนี�  รายการระหว่างกนัที�อาจเกดิขึ�นในอนาคตนั �นคณะกรรมการบรษิัทจะปฏบิตัใิหเ้ป็นตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั  ประกาศ   คําสั �ง  หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย  รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกี�ยวโยงกนัและการไดม้าหรอื
จาํหน่ายทรพัยส์นิที�สาํคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                      แบบ 56 - 1 

ส่วนที�  �  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน      130                                  ……………………………..รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

 

 

13. ข้อมูลทางการเงินที�สาํคญั     
 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

13.1  งบการเงิน 

13.1.1  สรปุรายงานผูส้อบบญัชี 
 

1)  ผูส้อบบญัชี 

 
ปี 2559  นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5369 

 บรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั 
   ปี 2560 นางสาวประภาศร ี ลลีาสภุา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4664 

 บรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั 
  ปี 2561 นางสาวประภาศร ี ลลีาสภุา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4664 

 บรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั 
 

2)  สรปุรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในระยะ 3 ปีที�ผา่นมา 
 

ปี 2559 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็ไวอ้ย่างไม่มเีงื�อนไข 
 

ปี 2560 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็ไวอ้ย่างไม่มเีงื�อนไข 
 

ปี 2561 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็ไวอ้ย่างไม่มเีงื�อนไข 
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2559 % 2560 % 2561 %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 146,583                 2.96        131,875                 2.63        114,907                 2.10        

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 218,024                 4.40        217,712                 4.34        261,945                 4.80        

สินคา้คงเหลือ 547,596                 11.06      815,280                 16.26      872,180                 15.97      

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 129,877                 2.62        97,768                    1.95        84,344                    1.54        

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย -                          -          -                          -          7,142                      0.13        

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น 17,432                    0.35        15,526                    0.31        16,039                    0.29        

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

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 3,146                      0.06        846                         0.02        839                         0.02        

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 476,961                 9.63        476,429                 9.50        7,861                      0.14        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,382,882              68.32      3,237,731              64.57      4,072,563              74.59      

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

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 21,417                    0.43        18,150                    0.36        17,837                    0.33        

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

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

หนี�สิน

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 448,793                 9.06        631,654                 12.60      819,272                 15.00      

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 387,223                 7.82        335,815                 6.70        230,620                 4.22        

สว่นของหนี� ระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี

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

หนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว 3,418                      0.07        4,438                      0.09        515                         0.01        

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

หนี� สินหมนุเวยีนอื�น 14,725                    0.30        21,180                    0.42        16,231                    0.30        

รวมหนี�สินหมุนเวียน 998,661                 20.17      1,167,032              23.28      1,207,102              22.11      

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 571,110                 11.53      409,398                 8.17        267,686                 4.90        

หนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว 581                         0.01        16,127                    0.32        2,699                      0.05        

เงินมดัจาํรับ 29,193                    0.59        32,398                    0.65        1,991                      0.04        

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 18,525                    0.37        10,576                    0.21        8,452                      0.15        

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 310,267                 6.27        298,439                 5.95        390,400                 7.15        

หนี� สินไมห่มนุเวยีน 76                            0.00        2,503                      0.05        117                         0.00        

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 929,752                 18.78      769,441                 15.35      671,345                 12.30      

รวมหนี�สิน 1,928,413              38.94      1,936,473              38.62      1,878,447              34.40      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 191,664                 3.87        191,664                 3.82        191,664                 3.51        

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 191,664                 3.87        191,664                 3.82        191,664                 3.51        

สว่นเกนิมลูคา่หุ้น 17,424                    0.35        17,424                    0.35        17,424                    0.32        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ : ทุนสํารองตามกฎหมาย 18,120                    0.37        19,200                    0.38        19,200                    0.35        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,064,393              21.50      1,156,926              23.07      1,271,021              23.28      

องค์ประกอบอื�นของสว่นของผูถื้อหุ้น 1,331,197              26.88      1,285,816              25.64      1,628,864              29.83      

รวมสว่นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 2,622,798              52.97      2,671,030              53.27      3,128,173              57.29      

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 400,497                 8.09        406,549                 8.11        453,606                 8.31        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,023,295              61.06      3,077,579              61.38      3,581,779              65.60      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,951,708              100.00   5,014,052              100.00   5,460,226              100.00   

ฐานะการเงิน
งบตรวจสอบ

 
13.1.2  ตารางสรปุงบการเงิน 

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
 หน่วย : พนับาท 
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2559 % 2560 % 2561 %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 11,472                    0.34        17,108                    0.52        19,047                    0.59        

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 9,118                      0.27        8,843                      0.27        18,180                    0.56        

เงินให้กูยื้มระยะสั�นแกบ่ริษทัยอ่ย -                          -          -                          -          22,000                    0.68        

สินคา้คงเหลือ 1,709                      0.05        293                         0.01        532                         0.02        

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 129,876                 3.84        97,768                    2.96        84,344                    2.61        

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น 1,940                      0.06        2,208                      0.07        575                         0.02        

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

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

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 2,666                      0.08        370                         0.01        367                         0.01        

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 296,241                 8.76        304,893                 9.22        303,268                 9.39        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,712,286              50.66      1,655,202              50.08      1,677,374              51.92      

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 15,572                    0.46        19,283                    0.58        24,790                    0.77        

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

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

หนี�สิน

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 63,000                    1.86        18,000                    0.54        179,000                 5.54        

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 23,975                    0.71        32,549                    0.98        33,698                    1.04        

สว่นของหนี� ระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 30,000                    0.89        10,000                    0.30        10,000                    0.31        

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 132,212                 3.91        161,712                 4.89        121,712                 3.77        

หนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว 2,712                      0.08        3,941                      0.12        515                         0.02        

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย -                          -          1,034                      0.03        4,601                      0.14        

หนี� สินหมนุเวยีนอื�น 5,415                      0.16        3,024                      0.09        3,147                      0.10        

รวมหนี�สินหมุนเวียน 257,314                 7.61        230,260                 6.97        352,673                 10.92      

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 132,000                 3.91        214,000                 6.47        165,000                 5.11        

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 571,110                 16.90      409,398                 12.39      267,686                 8.28        

หนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว 180                         0.01        16,127                    0.49        2,699                      0.08        

เงินมดัจาํรับ 14,318                    0.42        13,840                    0.42        17,463                    0.54        

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 10,179                    0.30        5,693                      0.17        3,340                      0.10        

หนี� สินทางภาษีรอการตดับญัชี 259,221                 7.67        249,702                 7.55        252,502                 7.82        

หนี� สินไมห่มุนเวยีนอื�น -                          -          960                         0.03        -                          -          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 987,008                 29.20      909,720                 27.52      708,690                 21.93      

รวมหนี�สิน 1,244,322              36.81      1,139,980              34.49      1,061,363              32.85      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 191,664                 5.67        191,664                 5.80        191,664                 5.93        

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 191,664                 5.67        191,664                 5.80        191,664                 5.93        

สว่นเกนิมลูคา่หุ้น 17,424                    0.52        17,424                    0.53        17,424                    0.54        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ : ทุนสํารองตามกฎหมาย 18,120                    0.54        19,200                    0.58        19,200                    0.59        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 885,024                 26.18      957,799                 28.98      954,357                 29.54      

องค์ประกอบอื�นของสว่นของผูถื้อหุ้น 1,023,518 30.28      979,093 29.62      986,983 30.55      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,135,750              63.19      2,165,180              65.51      2,169,628              67.15      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,380,072              100.00   3,305,160              100.00   3,230,991              100.00   

งบตรวจสอบฐานะการเงิน

 

      บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 
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2559 % 2560 % 2561 %

รายได้จากการดําเนินงาน

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

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 59,123                 3.42        114,027               6.47       36,513                 1.81        

รายไดจ้ากการขาย 1,397,094            80.87      1,345,567            76.31     1,525,263            75.44      

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 1,727,623            100.00   1,763,255            100.00   2,021,746            100.00   

ต้นทนุจากการดําเนินงาน

ตน้ทุนจากการให้เชา่และบริการ 163,757               9.48        170,528               9.67       214,156               10.59      

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 39,422                 2.28        72,531                 4.11       23,028                 1.14        

ตน้ทุนขาย 1,184,619            68.57      1,058,219            60.02     1,280,646            63.34      

รวมต้นทนุจากการดําเนินงาน 1,387,798            80.33      1,301,278            73.80     1,517,830            75.08      

กําไรขั�นต้น 339,825               19.67      461,977               26.20     503,916               24.92      

รายไดเ้งินปันผล 20                         0.00        1                            0.00       -                        -          

รายไดอื้�น 27,804 1.61        24,017 1.36       29,232 1.45

คา่ใชจ้า่ยในการขายและให้บริการ   (40,333 )   (2.33 )   (43,649 ) (2.48)   (38,305 )   (1.89 )

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร   (143,806 )   (8.32 )   (215,321 ) (12.21)   (202,143 )   (10.00 )

ตน้ทุนทางการเงิน   (44,200 )   (2.56 )   (43,581 ) (2.47)   (36,915 )   (1.83 )

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม   (6,000 ) -          -                        -         -                        -          

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 133,310 7.72 183,444 10.40 255,785 12.65      

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้   (21,144 )   (1.22 )   (40,383 ) (2.29)   (51,029 )   (2.52 )

กําไรสุทธิสําหรับปี 112,166 6.49        143,061 8.11       204,756 10.13

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี

สว่นที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 99,405 5.75        116,612 6.61       164,643 8.14

สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 12,761 0.74        26,449 1.50       37,113 1.84

กําไรสุทธิสําหรับปี 112,166 6.49        143,061 8.11       201,756 9.98        

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

สว่นที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (หนว่ย : บาท/หุ้น) 0.28                      0.30                      0.43                      

จาํนวนหุ้นสามญั (หนว่ย : พนัหุ้น) 357,334 383,327 383,327

งบกําไร (ขาดทนุ) งบตรวจสอบ

 

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบกาํไรขาดทุนรวม 

สาํหรบัแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 
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2559 % 2560 % 2561 %

รายได้จากการดําเนินงาน

รายไดจ้ากการให้เชา่และบริการ 174,147               74.65      176,744               60.78      264,788               87.88        

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 59,123                 25.35      114,027               39.22      36,513                 12.12        

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 233,270               100.00    290,771               100.00    301,301               100.00      

ต้นทนุจากการดําเนินงาน

ตน้ทุนการจากการให้เชา่และบริการ 71,471                 30.64      80,663                 27.74      98,429                 32.67        

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 39,422                 16.90      72,531                 24.94      23,027                 7.64          

รวมต้นทนุจากการดําเนินงาน 110,893               47.54      153,194               52.69      121,456               40.31        

กําไรขั�นต้น 122,377               52.46      137,577               47.31      179,845               59.69        

รายไดเ้งินปันผล 37,966                 16.28      59,291                 20.39      41,176                 13.67        

รายไดอื้�น 10,613 4.55         18,536 6.37         19,515 6.48          

คา่ใชจ้า่ยในการขายและให้บริการ   (6,700 )   (2.87 )   (11,432 )   (3.93 )   (4,720 )   (1.57 )

ขาดทุนจากการลดทนในบริษทัยอ่ย -                        -          -                        -            (70,058 )   (23.25 )

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร   (54,432 )   (23.33 )   (65,852 )   (22.65 )   (72,291 )   (23.99 )

ตน้ทุนทางการเงิน   (29,904 )   (12.82 )   (31,421 )   (10.81 )   (26,432 )   (8.77 )

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 79,920 34.26 106,699 36.70 67,035 22.25

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้   (8,243 )   (3.53 )   (9,844 )   (3.39 )   (19,508 )   (6.47 )

กําไรสุทธิสําหรับปี 71,677 30.73 96,855 33.31 47,527 15.77

กาํไรตอ่หุ้นสว่นขั�นพื�นฐาน (หนว่ย : บาท/หุ้น) 0.20                      0.25                      0.12                      

จาํนวนหุ้นสามญั (หนว่ย : พนัหุ้น) 357,334 383,327 383,327

งบตรวจสอบงบกําไร (ขาดทนุ)

 

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 
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2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 133,310 183,444 252,785

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษเีงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน

รายไดเ้งินปันผล  (21 )  (1 ) -                      

ขาดทุนจากราคาทุนของสินคา้สูงกวา่มลูคา่สุทธิที�จะไดรั้บ (โอนกลบัรายการ) 1,396  (1,820 ) 78

โอนกลบัรายการขาดทุนจากการลดมลูคา่ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ -                      -                       (1,294 )

สว่นเกนิพนัธบตัรตดัจาํหนา่ย 7 7 7

กาํไรจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนหลกัทรัพย์เผื�อขาย -                        (478 ) -                      

กาํไรจากการจาํหนา่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ -                        (7,030 ) -                      

หนี� สงสัยจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 1,310  (1,830 )  (1,074 )

คา่เสื�อมราคา 116,315 131,187 132,042

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหนา่ยและตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์   (4,103 )   (530 ) 4,530

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 168                     25,709                8,353                  

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 6,000                  -                      -                      

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 1,785                  1,864                  2,526                  

(กาํไร)ขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยน   (523 ) 485 -                      

ดอกเบี�ยรับ   (663 )   (1,067 )   (790 )

ดอกเบี�ยจา่ย 43,889                43,090                36,915                

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 298,870 373,030 434,078

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 6,611 2,169  (43,149 )

สินคา้คงเหลือ 160,066  (265,864 )  (56,977 )

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์  (876 ) 32,109 12,923

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น 5,332  (25 )  (6,920 )

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น   (11,738 ) 3,267 312

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 265,021  (40,480 )  (114,491 )

หนี� สินหมนุเวยีนอื�น 1,580 6,456  (4,949 )

เงินมดัจาํรับจากคา่เชา่โกดงัและที�ดิน 9,436 3,204  (30,407 )

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  (254 )  (9,812 )  (5,518 )

หนี� สินไมห่มนุเวยีนอื�น (14) 2,427 (2,385)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 734,034 106,481 182,517

เงินสดรับดอกเบี�ย 666 1,039 782

เงินสดรับภาษีเงินได้ -                      -                      6,407

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้   (31,133 )   (34,175 )   (40,007 )

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 703,567 73,345 149,699

งบตรวจสอบ

 

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรบัแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 
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2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากเงินปันผล 21 1 -                      

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                      2,547                  -                      

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ -                      7,030                  -                      

เงินสดจา่ยจากการลงทุนเพิ�มในบริษทัรว่ม  (6,000 ) -                      -                      

เงินสดจา่ยซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  (175,597 )  (9,135 )  (993 )

เงินสดจา่ยซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (134,626 )  (36,396 )  (79,886 )

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ 67,138                1,956                  5,083                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  (249,064 )  (33,997 )  (75,796 )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ�มขึ�น (ลดลง) ในเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน  (514,863 ) 182,861 187,617

เงินสดจา่ยเจา้หนี� ทรัพย์สิน  (13,216 )  (14,010 )  (1,765 )

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 250,129             -                      50,000                

เงินสดจา่ยจากการกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (165,021 )  (132,212 )  (231,712 )

เงินสดจา่ยหนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว  (2,453 )  (4,014 )  (17,351 )

เงินสดจา่ยดอกเบี�ยจา่ย   (44,143 )   (42,328 )   (37,608 )

เงินปันผลจา่ย  (17,747 )  (23,000 )  (49,833 )

เงินสดจา่ยปันผลให้ผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย  (16,778 )  (26,274 )  (18,623 )

เงินสดรับคา่หุ้นเพิ�มทุน 34,847 -                      -                      

เงินสดรับคา่หุ้นจากผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 492                     4,921                  34,151                

เงินสดจา่ยคา่หุ้นจากผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย -                      -                       (5,747 )

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (488,753 )  (54,056 )  (90,871 )

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ  (34,250 )  (14,708 )  (16,968 )

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 180,833 146,583 131,875

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 146,583 131,875 114,907

งบตรวจสอบรายการ

 

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ) 

สาํหรบัแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 
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2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 79,920 106,699 67,035

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษเีงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน

รายไดเ้งินปันผล  (37,966 )  (59,291 )  (41,176 )

โอนกลบัรายการขาดทุนจากการลดมลูคา่ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ -                   -                    (1,294 )

สว่นเกนิพนัธบตัรตดัจาํหนา่ย 3 3 3

กาํไรจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนหลกัทรัพย์เผื�อขาย -                     (479 ) -                   

กาํไรจากการจาํหนา่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ   (7,030 ) -                   

ขาดทุนจาการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   70,058

คา่เสื�อมราคา 22,796 28,440 29,996

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหนา่ยและตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ 136                    (751 ) 68

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 1,052               1,108               510                  

ดอกเบี�ยรับ   (112 )   (160 )   (672 )

ดอกเบี�ยจา่ย 29,904             31,418             26,429             

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 95,733 99,957 150,957

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น  (2,158 ) 277  (9,079 )

สินคา้คงเหลือ  (1,411 ) 1,415  (238 )

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์  (876 ) 32,109 12,923

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น  (802 )  (268 ) 247

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น   (3,638 )   (3,711 )   (5,508 )

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 985 10,736  (549 )

หนี� สินหมนุเวยีนอื�น  (657 )  (2,391 ) 123

เงินมดัจาํรับจากคา่เชา่โกดงัและที�ดิน  (113 )  (478 ) 3,624

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,312  (5,594 )  (4,284 )

หนี� สินไมห่มนุเวยีนอื�น -                   960  (960 )

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 89,375 133,012 147,256

เงินสดรับดอกเบี�ย 112                  159                  414                  

เงินสดรับภาษีเงินได้ -                   -                   1,386               

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้   (9,958 )   (7,223 )   (14,829 )

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 79,529 125,948 134,227

งบตรวจสอบรายการ

 

บริษทั  ไทยชูการ ์ เทอรมิ์เนิ�ล  จาํกดั  (มหาชน) 

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 
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2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากเงินปันผล 37,966 59,291 41,176

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                   2,547               -                   

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ -                   7,030               -                   

เงินสดรับเงินให้กูยื้มระยะสั�นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                   -                   50,000             

เงินสดจา่ยเงินให้กูยื้มระยะสั�นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                   -                    (72,000 )

เงินสดจา่ยลงทุนเพิ�มในบริษทัยอ่ย -                   -                    (173,764 )

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   222,384          

เงินสดจา่ยซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน   (175,426 )   (8,674 )   (1,060 )

เงินสดจา่ยซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (77,898 )  (5,938 )  (48,356 )

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ -                   752                  12,218             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  (215,358 ) 55,008 30,598

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ�มขึ�น (ลดลง) ในเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน  (70,000 )  (45,000 ) 161,000

เงินสดจา่ยเจา้หนี� ทรัพย์สิน  (2,128 )  (2,276 )  (123 )

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 72,000 92,000 66,000

เงินสดจา่ยจากการกูยื้มระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  (10,000 )  (30,000 )  (115,000 )

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 250,129 -                   50,000             

เงินสดจา่ยจากการกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (88,888 )  (132,212 )  (231,712 )

เงินสดจา่ยหนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว  (1,580 )  (3,405 )  (16,854 )

เงินสดรับคา่หุ้นเพิ�มทุน 34,848 -                   -                   

เงินสดจา่ยดอกเบี�ยจา่ย   (29,841 )   (31,427 )   (26,364 )

เงินปันผลจา่ย  (17,747 )  (23,000 )  (49,833 )

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 136,793  (175,320 )  (162,886 )

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 964 5,636 1,939

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 10,508 11,472 17,108

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 11,472 17,108 19,047

รายการ งบตรวจสอบ

 

บริษทั  ไทยชูการ ์ เทอรมิ์เนิ�ล  จาํกดั  (มหาชน) 

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

สาํหรบัแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
หน่วย : พนับาท 
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2559 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่ 1.06                 1.10                 1.12                 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว  เทา่ 0.37                 0.30                 0.31                 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.62 0.07 0.13

อตัราสว่นหมุนเวียนลูกหนี�การคา้  เทา่ 7.78                 8.09                 8.43                 

ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉลี�ย วนั 45.80               45.12               43.30               

อตัราสว่นหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เทา่ 2.21                 1.91                 1.80                 

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี�ย วนั 165.16             191.10             202.78             

อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หนี� เทา่ 5.31                 3.60                 5.37                 

ระยะเวลาการชาํระหนี� วนั 68.74               101.39             67.98               

วงจรเงินสด วนั 143.34 134.83 178.10

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อตัรากาํไรขั�นตน้ % 19.67               26.20               24.28               

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 9.01                 11.51               22.88               

อตัรากาํไรอื�น % 1.61                 1.36                 1.45                 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร % 451.91 36.13 32.36

อตัรากาํไรสุทธิ % 6.39                 8.00                 9.84                 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 4.35                 4.69                 6.06                 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 2.49                 2.87                 3.85                 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 6.86                 7.19                 8.52                 

อตัราหมุนของสินทรัพย์  เทา่ 0.39                 0.36                 0.39                 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราสว่นหนี�สินตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ เทา่ 0.64                 0.63                 0.52                 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนี�  เทา่ 0.47                 0.43                 0.60                 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย เทา่ 16.64               2.54                 5.04                 

อตัราการจา่ยเงินปันผล % 15.82               16.08               24.70               

เงินปันผลตอ่หุน้ บาท 0.05                 0.06                 0.12                 

กาํไรสุทธิตอ่หุน้สว่นที�เป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ บาท 0.28                 0.30                 0.43                 

มูลคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ บาท 7.89                 8.03                 9.34                 

งบตรวจสอบ
อัตราส่วนทางการเงนิรวม หน่วย

 

13.1.3  อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 
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2559 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่ 0.60                 0.55                 0.41                 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว  เทา่ 0.08                 0.11                 0.11                 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.31 0.52 0.46

อตัราสว่นหมุนเวียนลูกหนี�การคา้  เทา่ 29.02               32.38               22.30               

ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉลี�ย วนั 12.58               11.28               16.37               

อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หนี� เทา่ 4.74                 5.42                 3.67                 

ระยะเวลาการชาํระหนี� วนั 77.01               67.35               99.46               

วงจรเงินสด วนั (61.12) (53.68) (81.85)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อตัรากาํไรขั�นตน้ % 52.46               47.31               59.69               

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 26.26               20.74               34.87               

อตัรากาํไรอื�น % 20.83               26.77               20.14               

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร % 129.85             208.90             127.75             

อตัรากาํไรสุทธิ % 25.43               26.28               13.13               

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 4.09 4.50 2.19

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 2.53                 2.90                 1.45                 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 3.52                 3.91                 2.47                 

อตัราหมุนของสินทรัพย์  เทา่ 0.10                 0.11                 0.11                 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราสว่นหนี�สินตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ เทา่ 0.58                 0.53                 0.49                 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนี�  เทา่ 0.75                 0.79                 0.45                 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย เทา่ 3.00                 4.24                 5.65                 

อตัราการจา่ยเงินปันผล % 24.76               23.75               104.85             

เงินปันผลตอ่หุน้ บาท 0.05                 0.06                 0.12                 

กาํไรสุทธิตอ่หุน้ บาท 0.20                 0.25                 0.12                 

มูลคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ บาท 5.57                 5.65                 5.66                 

อัตราส่วนทางการเงนิเฉพาะกิจการ
งบตรวจสอบ

หน่วย
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14.  การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14. 1 คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนิน 

14.1.1  ภาพรวมการดาํเนินงานที�ผา่นมา  

ในปี ���� บริษัทมีรายได้รวม �,���.�� ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2560 จํานวน ���.��� ล้านบาท         
หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.��  

 

  ในปี ���� บรษิัทจงึมโีครงสร้างรายได้เปลี�ยนแปลงจากปีที�ผ่านมาโดยมรีายได้รวม �,���.�� ล้านบาท              
แบ่งออกเป็น รายไดจ้ากการขายแป้งสาลจีํานวน �,���.�� ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ ��.�� รายได้ค่าธรรมเนียม                
ขนถ่ายและบรกิารจํานวน ���.�� ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ �.�� รายได้ค่าเกบ็รกัษาสนิค้าจํานวน ��.�� ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ �.�� รายไดจ้ากการขายนํ�ามนัปาลม์จาํนวน ��.�� ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยะละ �.�� รายไดจ้าก
การขายกระสอบพลาสตกิจาํนวน ��.�� ลา้นบบาท  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ �.�� รายไดค้่าเช่าคลงัสนิคา้และค่าเช่าโรงงาน
จาํนวน ��.�� ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ �.�� รายไดบ้รกิารท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอรจ์าํนวน ���.�� ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ �.�� รายไดค้่าเช่าหอ้งพกัอาศยัจํานวน �.�� ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.06 และรายไดอ้ื�นรวมจาํนวน 
��.�� ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ �.�� ของรายได้รวม ทําให้รายได้รวมในปี ����  เปรยีบเทยีบกบัปี ����  เพิ�มขึ�น
จาํนวน ���.��  ลา้นบาท  หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.�� กําไรสุทธใินปี ���� เปรยีบเทยีบกบัปี ����   บรษิทัมกีําไรสทุธิ
รวมในปี ����  จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ในปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน ��.��� ลา้นบาท  หรอื
เพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.��  ปจัจยัสาํคญัที�ทําใหก้าํไรสทุธโิดยรวมเพิ�มขึ�น  คอื บรษิทัมกีําไรจากธุรกจิขนถ่ายและบรกิาร รวมถงึ
บรกิารรบัฝากเกบ็สนิคา้เพิ�มขึ�นจากปีที�ผ่านมา  

  

สาํหรบัผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการในปี ���� บรษิทัฯ มกีําไรสุทธ ิ��.��  ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี ���� 
บรษิัทมีกําไรสุทธิ ��.�� ล้านบาท  ลดลงจํานวน ��.�� ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ ��.�� สาเหตุหลกัเนื�องจากใน       
ปี ���� บรษิทัฯ ไดร้บัรูผ้ลขาดทนุจากการลดเงนิลงทุนบรษิทัย่อยจาํนวน ��.�� ลา้นบาท และบรษิทัฯ มรีายไดเ้งนิปนั
ผลจากบรษิทัย่อยจํานวน ��.�� ลา้นบาท ซึ�งในปี ���� บรษิทัฯ มรีายไดเ้งนิปนัผลจากบรษิทัย่อยจาํนวน ��.�� ลา้น
บาท ลดลงจํานวน ��.�� ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ ��.��  ดงันั �นเมื�อตดัรายการดงักล่าว บรษิัทฯมกีําไรสุทธิหลงั     
หกัผลขาดทุนจากการลดเงนิลงทุนและเงนิปนัผลจากบรษิทัย่อย จาํนวน ��.�� ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี ���� บรษิทัฯ         
มกีําไรสุทธหิลงัหกัเงนิปนัผลจากบรษิทัย่อยจํานวน ��.�� ลา้นบาท เท่ากบับรษิทัฯมกีําไรสุทธเิพิ�มขึ�นจํานวน ��.�� 
ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ���.��  

 

สาเหตุหลกัเกิดจากบรษิัทฯ มีรายได้จากการขนถ่ายและบรกิารเพิ�มขึ�น และบรษิัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย     
และบรกิารลดลง รวมถึงบรษิัทฯ ได้มีการชําระหนี�เงินกู้ให้กบัสถาบนัการเงนิทําให้ต้นทุนทางการเงินบริษัทลดลง     
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีาํไรสทุธโิดยรวมเพิ�มขึ�น 
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14.1.2  การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
รายได้จากงบกาํไรขาดทุนรวม 

         หน่วย : พนับาท 

มลูค่า % มลูค่า % มลูค่า %

ธุรกิจบริการ

ธุรกิจขนถา่ยและบริการ 121,169           6.90       111,686           6.25       155,087           7.56             

ธุรกิจรับฝากเกบ็สินค้า 35,870             2.04       19,795             1.11       71,361             3.48             

ธุรกิจเชา่คลังสินค้า/โรงงาน/ที�ดิน 77,503             4.42       87,980             4.92       56,850             2.77             

ธุรกิจทา่เทียบเรือคอนเทนเนอร์ 34,213             1.95       83,184             4.65       175,240           8.54             

ธุรกิจเชา่อพาร์ทเมนต์ 2,651               0.15       1,017               0.06       1,217               0.06             

รวมธุรกิจบริการ 271,406           15.46     303,662           16.99     459,755           22.42           

ธุรกิจขายสินค้า

ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี 1,338,836        76.27     1,303,296        72.92     1,399,787        68.25           

ธุรกิจโรงงานนํ�ามนัปาล์ม -                   -         -                   -         99,842             4.87             

ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก 58,258             3.32       42,272             2.37       25,845             1.26             

รวมธุรกิจขายสินค้า 1,397,094        79.59     1,345,568        75.29     1,525,474        74.38           

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 59,124             3.37       114,027           6.38       36,513             1.78             

รายได้อื�น

กาํไรจากการแลกเปลี�ยนเงินตรา 523                  0.03       485                  0.03       4,351               0.21             

รายได้อื�นๆ 27,300             1.56       23,532             1.32       24,885             1.21             

รวมรายได้อื�น 27,823             1.58       24,017             1.34       29,236             1.43             

รายได้รวม 1,755,447        100.00   1,787,274        100.00   2,050,978        100.00         

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
2559 2560 2561

 
 

หมายเหต ุ   รายไดห้กัรายการระหว่างกนัแลว้ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจบริการ ธุรกิจขายสินค้า       
และธุรกจิ-อสงัหารมิทรพัย ์ 
 

1. ธุรกิจบรกิาร ได้แก่ ธุรกิจขนถ่ายสนิค้าและบริการ ธุรกิจรบัฝากเก็บสนิค้า ธุรกิจให้เช่าคลงัสนิค้า/
โรงงาน ธุรกจิท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอร ์และธุรกจิใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั   
 

2. ธุรกจิขายสนิคา้ ไดแ้ก่ ธุรกจิโรงงานแป้งสาล ีธุรกจิโรงงานผลตินํ�ามนัปาลม์ และธุรกจิโรงงานกระสอบ
พลาสตกิ 

 

3. ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์
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ธรุกิจขนถ่ายและบริการ      

ตารางแสดงปริมาณสินค้าหลกัส่งออก  

                                                                                                                              
หน่วย : เมตรกิตนั 

ปริมาณสินค้าออก 2559 2560 2561 

นํ�าตาลทรายดบิ (BULK) 221,755.99 185,287.48 275,195.77 

นํ�าตาลทรายขาว 249,385.15 215,992.00 431,955.10 

รวมสินค้าออก 471,141.14 401,279.48 707,150.87 

 

จากตารางจะเหน็ไดว้่าปรมิาณนํ�าตาลสง่ออกในปี ����  มจีาํนวน �.�� แสนตนั ในปี ���� มจีาํนวน �.�� แสนตนั 
และในปี ���� มจีํานวน �.�� แสนตนั เมื�อเปรยีบเทยีบกนั 3 ปี พบว่าในปี 2561 มปีรมิาณนํ�าตาลสง่ออกเพิ�มขึ�นจาก  
ปี 2559 จาํนวน �.�� แสนตนั หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.�� และเพิ�มขึ�นจากปี 2560 จาํนวน ���.�� ตนั หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.�� 

 

ดงันั �นในปี ����  จงึทําให้บรษิัทมรีายไดข้นถ่ายและบรกิารจํานวน ���.�� ลา้นบาท ในปี ���� จํานวน       
���.�� ลา้นบาท และในปี 2559 จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเปรยีบเทยีบกนั � ปี พบว่าในปี ���� มรีายไดเ้พิ�มขึ�น
จาก          ปี ���� จํานวน ��.�� ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ�� และเพิ�มขึ�นจากปี ���� จํานวน ��.��� ลา้นบาท 
หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.�� เนื�องจากในปี ���� ลกูคา้มาใชบ้รกิารมากขึ�นกว่าปีที�ผ่านมา 

 

ธรุกิจรบัฝากเกบ็สินค้า 

                                                                                                                                        
หน่วย : เมตรกิตนั 

ปริมาณสินค้าเข้า 2559 2560 2561 

นํ�าตาลทรายดบิ (BULK) 159,551.89 227,621.40 234,169.67 

นํ�าตาลทรายขาว 234,543.05 217,264.25 445,912.65 

รวมสินค้าเขา้ 394,094.94 444,885.65 680,082.32 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณนํ�าตาลเข้ามาใช้บริการในปี ���� มีจํานวน  �.�� แสนตัน ในปี ����          
มจีํานวน �.�� แสนตนั และในปี ���� มจีํานวน �.�� แสนตนั เมื�อเปรยีบเทยีบกนั � ปี พบว่าในปี ���� มปีรมิาณ
นํ�าตาลเขา้มา ใชบ้รกิารเพิ�มขึ�นจากปี ���� จํานวน �.�� แสนตนั หรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� และเพิ�มขึ�นจากปี ���� 
จาํนวน �.�� แสนตนั หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.��  

 

ดงันั �นในปี ����  บรษิทัมรีายไดร้บัฝากสนิคา้จาํนวน ��.�� ลา้นบาท  ในปี ���� มจีาํนวน ��.�� ลา้นบาท            
และในปี ���� มจีํานวน ��.��  ลา้นบาท เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปีที�ผ่านมาพบว่าในปี ���� บรษิทัมรีายไดเ้พิ�มขึ�นจากปี ����            
จาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.�� และเพิ�มขึ�นจากปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 
���.�� เนื�องจากปรมิาณนํ�าตาลที�เขา้มาใชบ้รกิารมากกว่าปีที�ผ่านมา  
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ธรุกิจให้เช่าคลงัสินค้า/โรงงาน 

   ในปี ���� บรษิัทฯ ได้ให้บรษิัทย่อยเช่าคลงัสนิค้าทั �งแบบกระสอบและแบบเทกองเพื�อรบัฝากเกบ็สนิค้า
นํ�าตาล รอการสง่มอบใหผู้ซ้ื�อต่างประเทศ และเช่าเพื�อประกอบธุรกจิไม่ว่าจะเป็นธุรกจิโรงงานแป้งสาล ีธุรกจิโรงงานทอ
กระสอบ ธุรกจิท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอร ์และบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งไดใ้หบ้รษิทัอื�นเช่าโรงงานผลตินํ�ามนัปาลม์ จงึทําให้
ในปี ����   

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าคลงัสนิค้าโรงงานและที�ดินจํานวน ��.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ���� จํานวน 
��.��� ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ ��.�� เนื�องจากบรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั (บรษิทัย่อย) ไดย้กเลกิสญัญา

เช่าโรงงานกบับรษิทัอื�นเมื�อช่วงเดอืนสงิหาคม ���� 
 

    ธรุกิจท่าเทียบเรอืคอนเทนเนอร ์

    ในปี ���� บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอรจ์าํนวน ���.�� ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
�.�� ของรายได้รวม เมื�อเทยีบกบัปี ���� บรษิัทมรีายได้จากการให้บรกิารท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอร์จํานวน ��.�� 
ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ���.�� เนื�องจากในปี ���� มลีกูคา้มาใชบ้รกิารท่าเทยีบ
เรอืคอนเทนเนอรม์ากขึ�น 

 

ธรุกิจให้เช่าห้องพกัอาศยั 

บริษัทมีอาคารพักอาศัยขนาด �� ห้อง ตั �งอยู่ในซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงใต ้    
อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ บรษิัทได้ให้บรษิัทอื�นเช่าเหมาทั �งหมด ในปี 2561 บรษิัทมรีายได้จากการ    
ใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั จาํนวน �.�� ลา้นบาท  เพิ�มขึ�นจากปี ���� จาํนวน � แสนบาท  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ ��.��  

 

ธรุกิจโรงงานแป้งสาลี 

บรษิัทเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายแป้งสาลใีหก้บัผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลติขนมปงั บะหมี�สด บะหมี�สาํเรจ็รูป                   
และผูป้ระกอบการรายย่อย  ไดแ้ก่ เบเกอรี� ขนมคุกกี� ขนมขบเคี�ยว และขนมอบนานาชนิด นอกจากนี�ยงัมผีลติภณัฑ์-              
พลอยไดส้ว่นหนึ�ง คอืราํขา้วสาล ี ซึ�งจะจาํหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์   

ในปี ���� บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายแป้งสาลจีํานวน �,���.�� ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ ��.�� ของรายไดร้วม     
ซึ�งเมื�อเทยีบกบัปี ���� บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายแป้งสาลจีาํนวน �,���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท        
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ �.�� และเมื�อเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานในปี ���� บรษิทัมกีําไรสทุธ ิ���.�� ลา้นบาท และใน   
ปี ���� บรษิทัมกีาํไรสทุธจิาํนวน ���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ �.�� 
 

    ธรุกิจโรงกระสอบ 

    บรษิัทเป็นผู้ผลติและจําหน่ายกระสอบพลาสติกสานให้กบัผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานนํ�าตาล        
โรงงานแป้งสาล ี และผูป้ระกอบการรายย่อย ไดแ้ก่ ขา้วสาร นํ�าแขง็ ดนิ ทราย เป็นตน้  
    ในปี ���� บริษัทมีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกจํานวน ��.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ �.��           
ของรายไดร้วม ซึ�งเมื�อเทยีบกบัปี ���� บรษิทัมรีายได้จากการขายจํานวน ��.�� ลา้นบาท ลดลงจํานวน ��.�� ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ ��.��  และในปี ���� บรษิทัไดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิจาํนวน �.�� ลา้นบาท 
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กาํไรขั �นต้น 

ในปี ���� บริษัทมีกําไรขั �นต้นรวมจํานวน ���.�� ล้านบาท ในปี ���� มีจํานวน ���.�� ล้านบาท        
และในปี ���� มจีํานวน ���.�� ล้านบาท บรษิัทมกีําไรขั �นต้นเพิ�มขึ�นเมื�อเทยีบกบัปี ���� จํานวน ��.�� ลา้นบาท  
หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ �.��  และเพิ�มขึ�นจากปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.�� 
 

กาํไรสุทธิ 

ในปี ���� บรษิทัมกีาํไรสุทธเิท่ากบั ���.�� ลา้นบาท ในปี ���� เท่ากบั ���.�� ลา้นบาท และในปี ����     
เท่ากบั ��.�� ล้านบาท เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี ���� กําไรสุทธเิพิ�มขึ�นจํานวน ��.�� ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� 
และเพิ�มขึ�นจากปี ����  จาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ ��.��  

 

สภาพคล่องและแหล่งที�มาของเงินทุน  

ในระหว่างปี ���� ถึง ���� บรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั �.�� เท่า �.�� เท่า และ �.�� เท่า
ตามลําดบั ซึ�งในปี ���� บรษิัทมอีตัราส่วนสภาพคล่องเพิ�มขึ�นจากปี ���� และปี ���� เกิดจากบรษิัทมสีนิทรพัย์
หมุนเวยีน จํานวน �,���.�� ล้านบาท ประกอบด้วยเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน ���.�� ล้านบาท  
ลกูหนี�การคา้จํานวน ���.�� ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืจํานวน ���.�� ลา้นบาท  ต้นทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์��.�� 
ล้านบาท สนิทรพัย์ที�ถือไว้เพื�อขาย �.�� ล้านบาท สนิทรพัย์หมุนเวยีน ��.��  ล้านบาท และหนี�สนิหมุนเวยีนจํานวน 
�,���.�� ลา้นบาท  ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิจํานวน ���.�� ลา้นบาท เกดิจากการซื�อวตัถุดบิขา้ว
สาลจีากต่างประเทศ  เจา้หนี�การคา้จาํนวน ���.�� ลา้นบาท และเงนิกูย้มืที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปีจาํนวน ���.�� 
ลา้นบาท หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น ��.�� ลา้นบาท     

ในระหว่างปี ���� ถงึ ���� บรษิทัมรีะยะเวลาการเกบ็หนี�เฉลี�ย ��.�� วนั ��.�� วนั และ ��.�� ตามลาํดบั
บรษิทัมรีะยะเวลาในการชําระหนี�เฉลี�ย ��.�� วนั ���.�� วนั และ ��.�� วนั ตามลําดบั และวงจรเงนิสดใน  ปี ����  
เท่ากบั ���.�� วนั ในปี ���� เท่ากบั ���.�� และในปี ���� เท่ากบั ���.�� วนั  อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร     ได้
ควบคุมการใหเ้ครดติกบัลกูคา้และเร่งรดัการเกบ็หนี�จากลกูหนี�ใหเ้รว็ขึ�น       

 

กระแสเงินสด 
ตารางสรปุกระแสเงินสด 

                                                                                                                                            
หน่วย : พนับาท 
  ����   ���� ���� 

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน                  703,567     73,345      149,699 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมลงทุน                   (249,064) (33,997) (75,796) 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ                 (488,753)      (54,056) (90,871) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธ ิ       (34,250)    (14,708) (16,968) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด                   146,583 131,875  114,907 

 

ในปี ���� บรษิัทฯ มีเงนิสดได้มาในกจิกรรมดําเนินงาน ���.�� ล้านบาท เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน                         
��.�� ล้านบาท  และเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ ��.�� ลา้นบาท บรษิัทมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด                  
ลดลงสุทธ ิ��.�� ลา้นบาท  ทําให้บรษิัทมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืปลายปี ���� จํานวน ���.�� 
ลา้นบาท  เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนหลกัๆ มาจากการซื�อสนิทรพัยถ์าวรและพฒันาปรบัปรุง ไดแ้ก่ ที�ดนิ ปรบัปรุง
คลงัสนิค้า สํานักงาน ถนน เครื�องจกัรและอุปกรณ์อื�นๆ  เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ เกดิจากบรษิัทนําเงนิกู้ซื�อ
วตัถุดบิในบรษิทัย่อยและดอกเบี�ยจ่ายใหก้บัสถาบนัการเงนิ  
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แหล่งเงินทุน 

ในปี ���� บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน ��� ล้านบาท ใช้ไป �.�� ล้านบาท 
คงเหลอื ���.�� ลา้นบาท บรษิทัฯและบรษิัทย่อยมวีงเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิรวมจํานวน ��� ลา้นบาท 
เบิกใช้ไปจํานวน �� ล้านบาท คงเหลือจํานวน ��� ล้านบาท บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีวงเงินกู้ระยะสั �น (ร่วมกนั) 
จาํนวน ��� ลา้นบาท ใชไ้ปจํานวน�� ลา้นบาท คงเหลอืจํานวน � ลา้นบาท บรษิัทย่อยมวีงเงนิกูร้ะยะสั �น ทรสัต์รซีที 
รบัซื�อลูกหนี� และแฟคเตอริ�ง จาํนวน ��� ลา้นบาท ใชไ้ปจํานวน ��� ลา้นบาท คงเหลอื ��� ลา้นบาทและวงเงนิเลต
เตอร์ออฟเครดิตจํานวน �,��� ล้านบาท ใช้ไปจํานวน ���.�� ล้านบาท คงเหลอืจํานวน �,���.�� ล้านบาท และ
สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า จํานวน �,��� ล้านบาท ใช้ไปจํานวน ��.�� ล้านบาท คงเหลอืจํานวน 
�,���.�� ล้านบาท  และวงเงนิร่วมกนัในเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรสัรีซีท เงินกู้ระยะสั �นและสญัญาซื�อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เลตเตอร์ออฟเครดติจํานวน ��,��� USD ใช้ไปจํานวน �,��� USD คงเหลอืจํานวน ��,��� 
USD วตัถุประสงคเ์พื�อนําไปซื�อวตัถุดบิเพื�อผลติสนิคา้  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมวีงเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
จาํนวน ��� ลา้นบาท ชาํระคนืเงนิกูไ้ปแลว้ ���.�� ลา้นบาท คงเหลอืเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนั ���.�� ลา้นบาท 
   

14.1.3  ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

สนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� จํานวน �,���.�� ล้านบาท เพิ�มขึ�น
จํานวน ���.�� ล้านบาท  หรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ �.�� เมื�อเปรยีบเทียบกบัสนิทรพัย์รวมจํานวน �,���.�� ล้านบาท       
ณ สิ�นปี ���� โดยแบ่งสนิทรพัยด์งันี� 
 

ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์สุทธิ และอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

ณ �� ธนัวาคม ���� บริษัทมีที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจํานวน �,���.�� ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน            
รอ้ยละ ��.��  ของสนิทรพัย์รวมเพิ�มขึ�นเมื�อเปรยีบเทยีบกบัสิ�นปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 
��.�� และอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนบรษิทัมจีาํนวน �.�� ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ �.�� ของสนิทรพัยร์วม  
เมื�อเปรยีบเทยีบกบัสิ�นปี ���� ลดลงจํานวน ���.�� ลา้นบาทหรอืลดลงร้อยละ ��.��  เนื�องจากในปี ���� บรษิัทได้
โอนบญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนเขา้บญัชทีี�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์จาํนวน ���.�� ลา้นบาท  

 

สินค้าคงเหลือ 

ณ �� ธันวาคม ���� บริษัทมีสินค้าคงเหลือ จํานวน ���.�� ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ��             
ของสนิทรพัยร์วม ซึ�งประกอบดว้ยวตัถุดบิ ���.�� ลา้นบาท งานระหว่างทาํ ��.�� ลา้นบาท สนิคา้สาํเรจ็รูป ��.�� ลา้นบาท 
วสัดุสิ�นเปลือง �.�� ล้านบาท อะไหล่และวัสดุโรงงาน �.�� ล้านบาท และสินค้าระหว่างทาง ���.�� ล้านบาท     
บรษิทัไดต้ั �งค่าเผื�อการมลูค่าสนิคา้คงเหลอื จาํนวน �.�� ลา้นบาท 
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ลูกหนี�การค้า 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น     

                                                                                                                                                 
หน่วย : พนับาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลกูหนี�การคา้และตั �วเงนิรบัที�อยู่ในกาํหนดชาํระ 136,922 135,806 177,617 

แยกตามอายหุนี�ที�คา้งชาํระดงันี� 

     ไม่เกนิ 3 เดอืน 74,603 70,335 76,122 

     มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน          271        734        308 

     มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 9 เดอืน - - 41 

     มากกว่า 9 เดอืน  17,657 15,888 14,784 

รวม 229,453 222,919 268,872 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู (17,657) (15,827) (14,753) 

สทุธ ิ 211,796 207,092 254,119 
 

ณ �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมลีกูหนี�การคา้บรษิทัจาํนวน ���.�� ลา้นบาท และลูกหนี�อื�นจํานวน �.�� ลา้นบาท 
รวม ���.�� ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ �.�� ของสนิทรพัยร์วมเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 
��.�� เมื�อเปรยีบเทยีบกบัสิ�นปี ���� 

 

หนี�สิน 

หนี�สนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� มจีํานวน �,���.�� ล้านบาท ลดลง
จํานวน ��.�� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ � เมื�อเปรียบเทียบกับหนี�สินรวม �,���.�� ล้านบาท ณ สิ�นปี ����             
โดยแบ่งหนี�สนิ ดงันี� 
 

เงินกู้ระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 

ณ �� ธนัวาคม ���� บริษัทมีเงนิกู้ระยะสั �นจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งรวมจํานวน ���.�� ล้านบาท                 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ��.�� ของหนี� สินรวม เพิ�มขึ�นจํานวน ���.�� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.��                
เมื�อเปรยีบเทยีบกบัสิ�นปี ���� โดยแบ่งเป็นเงนิกู้ยมืในรูปตั �วสญัญาใช้เงนิ จํานวน ��� ล้านบาท และบรษิัทย่อย
แห่งหนึ�งไดกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิในรปูของเจา้หนี�ทรสัตร์ซีทีจาํนวน ���.�� ลา้นบาท เพื�อนําเขา้วตัถุดบิขา้วสาลี
จากต่างประเทศใชใ้นธุรกจิผลติแป้งสาล ี 

 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิรวมจํานวน ���.�� ลา้นบาท คดิเป็น
สดัส่วนร้อยละ �.�� ของหนี�สนิรวมโดยแบ่งออกเป็นส่วนของหนี�ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปีจํานวน 
���.��  ลา้นบาท และเงนิกูร้ะยะยาวจํานวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเปรยีบเทยีบกบัสิ�นปี ���� จํานวน ���.�� ลา้นบาท  
ลดลงจํานวน ���.��  ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ ���� เนื�องจากในปี ���� บรษิทัได้ชําระคนืเงนิต้นระหว่างปีจํานวน 
���.�� ลา้นบาท และไดกู้เ้พิ�มจาํนวน �� ลา้นบาท   
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ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ ้นของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� จํานวน �,���.�� ล้านบาท 
เพิ�มขึ�นจํานวน ���.�� ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.�� เมื�อเปรยีบเทยีบกบัส่วนของผู้ถอืหุน้ �,���.�� ลา้นบาท  
ณ สิ�นปี 2560 โดยมกีารเปลี�ยนแปลงดงันี�  

-  เพิ�มขึ�นจากกาํไรสทุธสิาํหรบังวดปี สิ�นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท 
-  เพิ�มขึ�นจากกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น สาํหรบัปี จาํนวน ���.�� ลา้นบาท 
-  ลดลงจากเงนิปนัผลจ่าย จาํนวน ��.�� ลา้นบาท 
-  ลดลงจากเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยภายในการควบคุมเดยีวกนั จาํนวน �.�� ลา้นบาท 
-  เพิ�มขึ�นสว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย จาํนวน ��.�� ลา้นบาท  
-  ลดลงจากเงนิปนัผลจ่ายสว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย จาํนวน ��.��  ลา้นบาท 
 

ปัจจยัที�มีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคต 

ธรุกิจคลงัสินค้า 

(�)  ดา้นการคมนาคม 
บรษิัทฯ ตั �งอยู่รมิแม่นํ�าเจ้าพระยาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการซึ�งเป็นทางออกสู่อ่าวไทย  ปจัจุบนัมีการสร้าง

ถนนและสะพานเชื�อมต่อทําให้การคมนาคมจากภาคหนึ�งไปสู่อกีภาคหนึ�งของประเทศมคีวามสะดวกและรวดเรว็ขึ�น  
เช่น ถนนกาญจนาภเิษก ถนนพระรามที�สอง สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนบรูพาวถิแีละอื�นๆ เชื�อมต่อเสน้ทางจาก
จงัหวดัภาคเหนือได้แก่ นครสวรรค์ พษิณุโลก สุโขทยั เชยีงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชยีงราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้แก่  
นครราชสมีา อุบลราชธานี อุดรธานี ภาคกลางอนัได้แก่ อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุร ีผ่านลงไปสู่ภาคใต้โดยใช้ถนน
พระรามสองเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก หรือไปสู่ภาคตะวันออกโดยผ่านออกไปทางถนนบูรพาวิถีหรือเข้าสู ่            
จงัหวดัสมุทรปราการโดยใช้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  จากที�กล่าวขา้งต้นทําใหก้ารขนส่งสนิค้าไปมาจากภาคหนึ�ง          
สู่อกีภาคหนึ�งมคีวามสะดวกรวดเรว็และประหยดัพลงังานมากขึ�นกว่าเดมิ ดงันั �นการส่งสนิค้าจากภาคต่างๆ เขา้มา                    
ใช้บริการเก็บพักสินค้าเพื�อรอการขนถ่ายขึ�นเรือเดินสมุทรมีความสะดวกมากขึ�น ประกอบกับที�ตั �งของบริษัทฯ                     
เป็นจุดเชื�อมต่อระหว่างการคมนาคมขนส่งทางบกและขนถ่ายขึ�นเรอืเดนิสมุทรเพื�อขนส่งต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง             
โดยทางทะเลจงึเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบที�ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดก้วา้งขวางยิ�งขึ�น    

(�)  นโยบายของทางราชการ 
เนื�องจากในอนาคตทางการท่าเรอืแห่งประเทศไทยมีโครงการที�จะปิดท่าเทียบเรอืคลองเตยซึ�งเป็นแหล่ง

ชุมชนพกัอาศยัใหญ่แห่งหนึ�งในกรุงเทพมหานคร  เพื�อใหเ้รอืบรรทุกสนิคา้ไปเทยีบท่าเพื�อขนถ่ายสนิคา้บรเิวณท่าเทยีบ
เรอืนํ�าลกึที�ศรรีาชา หรอืแหลมฉบงัแทน ในขณะที�ธุรกจิขนสง่สนิคา้กาํลงัขยายออกไปแต่ทางการทา่เรอืแห่งประเทศไทย
ยงัไม่ได้มีการประกาศกําหนดนโยบายและระยะเวลาที�ชดัเจน อนัจะส่งผลกระทบกบัผู้คนที�พักอาศัยอยู่ในบรเิวณ
ใกล้เคียงไม่ว่าจะด้วยเสยีง ฝุ่นละออง การจราจรที�คับคั �งและควนัเสียจากรถบรรทุกและเรอืเดินสมุทรขนาดใหญ่  
ตลอดจนธุรกจิต่างๆ ที�สมัพนัธ์กบัธุรกจิในบรเิวณท่าเทยีบเรอืคลองเตยต้องมกีารเตรยีมพร้อมเพื�อรบัสถานการณ์ที�     
จะเปลี�ยนแปลงไปในอนาคต ในส่วนของบรษิัทฯ ย่อมไดร้บัผลกระทบบางส่วนจากการที�เรอืเดนิสมุทรเขา้มาเทยีบท่า  
ใชบ้รกิารต่อเนื�องจากการใชท้่าเทยีบเรอืคลองเตยซึ�งมทีั �งผลดแีละผลเสยี     

ในด้านผลเสยี คือ จํานวนเรือที�ใช้บริการอาจลดลงเนื�องจากเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที�เข้ามารบัสนิค้า                         
ในกรุงเทพฯ (คลองเตย) จะไม่เขา้มาในแม่นํ�าจากการลาํเลยีงสนิคา้ 

ในด้านด ี คอื  สนิค้าที�บรรทุกมาจากภาคต่างๆ โดยเสน้ทางรถยนต์จะนําเขา้มาใช้บรกิารที�คลงัสนิคา้ของ
บรษิทัฯ ซึ�งตั �งอยู่รมิแม่นํ�าเจา้พระยาและอยู่ในเขตจงัหวดัปรมิณฑลไม่ต้องส่งเขา้ไปในเขตกรุงเทพมหานครหรอืขนส่ง
เป็นระยะ-ทางไกลถงึท่าเทยีบเรอืนํ�าลกึ เนื�องจากเรอืบรรทุกสนิคา้ที�มขีนาดกลางยงัสามารถเขา้มาเทยีบท่ายงัท่าเทยีบ
เรอืของบรษิัทฯ เพื�อขนถ่ายสนิค้าได้เป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายในการขนส่งสนิค้าทางบกให้แก่เจ้าของสนิค้าทําให้การ
ใหบ้รกิารท่าเทยีบเรอื การรบัฝากสนิคา้และการใหบ้รกิารขนถ่ายสนิคา้จากลกูคา้รายใหม่เกดิขึ�น 
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ธรุกิจแป้งสาลี 

(�)  การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขทางการคา้ระหว่างประเทศ 
การเปลี�ยนเงื�อนไขทางการคา้ของประเทศผูส้่งออกรายใหญ่  เช่น การทําขอ้ตกลง FTA กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ออสเตรเลยีและแคนาดา ทําใหบ้รษิทัสามารถนําเขา้วตัถุดบิโดยไม่ต้องชําระค่าภาษีอากรขาขา้ หรอืการเพิ�มภาษีอากรขา
ออกของประเทศจนีจาก 5% เป็น 25% เพื�อจํากดัการส่งออกแป้งสําเรจ็รูปทําให้ผู้นําเขา้แป้งสาลใีนไทย ไม่สามารถ
นําเขา้แป้งสาลรีาคาถูกเขา้มาไดต่้อไปอกี แต่หากมาตรการดงักล่าวยกเลกิไปโรงงานแป้งสาลใีนไทยอาจจะตอ้งกลบัมา
แขง่ขนักบัแป้งจนีอกี 
 

(�)  พฤตกิรรมการบรโิภค 
ปจัจุบันผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารที�มีคุณค่าต่อสุขภาพมากขึ�น เช่น ขนมปงัโฮลวีต ซึ�งจะมีกากใย       

และวติามนิ แร่ธาตุมากกว่า ขนมปงัธรรมดา หรอืบะหมี�กึ�งสําเรจ็รูปโฮลวตี เป็นต้น ทําให้บรษิัทมโีอกาสในการกําไร                   
จากการบรโิภคแป้งโฮลวตี เพิ�มมากขึ�น 

 

(�)  การนําเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัเขา้มาใชใ้นธุรกจิ 
ปจัจุบนับรษิทัมรีะบบ ERP ซอฟทแ์วรท์ี�มคีวามทนัสมยัเพื�อตอ้งการชงิความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่ง เนื�องจาก

ซอฟท์แวร์ดงักล่าวสามารถบรหิารจดัการข้อมูลในองค์กรให้เป็นแบบรวมศูนย์ โดยการเชื�อมโยงข้อมูลของ แต่ละ
หน่วยงานที�เป็นภาคสนับสนุน (Back Office) เข้าด้วยกัน และประมวลเป็นสารสนเทศที�ช่วยให้การตัดสินใจของ
ผูบ้รหิารนั �นถูกตอ้งและรวดเรว็ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

 

ธรุกิจโรงงานกลั �นนํ�ามนัปาลม์ 

(1) พฤตกิรรมการบรโิภค 
สถานการณ์ปจัจุบนัของนํ�ามนัปาล์ม พฤติกรรมการใช้นํ�ามนัปาล์มของประเทศที�พฒันาแล้วได้เปลี�ยนไป 

ยอดการบรโิภคลดลงอย่างต่อเนื�อง โดยผูบ้รโิภคหนัมาบรโิภคอาหารที�มคีุณค่าต่อสุขภาพมากขึ�น ทําใหโ้รงงานผูผ้ลติ
อาหารปรบัเปลี�ยนภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์หม้คีณุค่าทางโภชนาการที�สงูขึ�น  เช่น  เปลี�ยนชนิดนํ�ามนัที�ใชเ้ป็นนํ�ามนั
ราํขา้วแทนนํ�ามนัปาลม์ ส่งผลใหป้จัจุบนัผลผลติปาลม์ลน้ตลาด มผีลต่อราคาวตัถุดบินํ�ามนัปาลม์ (Crude Palm Olein) 
ตกตํ�าอย่างมาก 

(2) นโยบายภาครฐั 
ราคานํ�ามันปาล์มมีความผนัผวนสูง เนื�องจากเป็นสนิค้าควบคุมโดยมีความอ่อนไหวไปตามนโยบายของ

ภาครฐับาล (Crude Palm Olein) การกําหนดมาตรการแก้ปญัหาที�ราคาตกตํ�า และการดําเนินธุรกิจต้องพิจารณา
นโยบายของภาครฐัประกอบควบคู่กนั ได้แก่  การกําหนด-เพดานการจําหน่าย  การแจ้งการขนย้าย  การแจ้งปรมิาณ
คงเหลอื  สถานที�จดัเกบ็  นโยบายการใชพ้ลงังานทดแทน นโยบายเพิ�มพื�นที�เพาะปลกูปาลม์  เป็นตน้ 

(3) สภาพภูมอิากาศ  
ปาล์มนํ�ามันเป็นพืชที�เติบโตได้ดีในอากาศที�มีลักษณะร้อนชื�น และมีฝนตกชุกอย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งเป็น

ภูมอิากาศที�มลีกัษณะคลา้ยกบัภาคใตข้องไทยรวมถงึประเทศอื�นๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีงอย่างมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี ซึ�ง
มภีูมอิากาศสง่เสรมิใหป้ลกูไดง้่าย จงึเป็นผูนํ้าในการผลติรายใหญ่ของนํ�ามนัปาลม์โลก สง่ออกนํ�ามนัปาลม์ดบิทั �วโลก 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 

 บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันี�แลว้  ดว้ยความระมดัระวงั  บรษิทัขอรบัรอง
ว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน  ไม่เป็นเทจ็  ไม่ทําให้ผู้อื�นสําคญัผดิ  หรอืไม่ขาดขอ้มูลที�ควรต้องแจง้ในสาระสําคญั  
นอกจากนี�  บรษิทัขอรบัรองว่า    
 (1)  งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี ได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะทางการเงนิ  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  
 (2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที�ดี  เพื�อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที�เป็น
สาระสําคญัทั �งของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั �งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักล่าว 
 (3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว         
และบรษิัทได้แจ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัศุกร์ ที� 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อผู้สอบบญัชแีละ
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้  ซึ�งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั �งการกระทาํที�มชิอบที�อาจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
 ในการนี� เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที�บรษิัทได้รบัรองความถูกต้องแล้ว          
บรษิัทได้มอบหมายให ้นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์  เป็นผู้ลงลายมอืชื�อกํากบัเอกสารนี�ไว้ทุกหน้าดว้ย  หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื�อของ  นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์ กํากบัไว ้ บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูที�บรษิทัไดร้บัรองความถูกต้องของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวตน้ 
   
  

 

 
ชื�อ        ตําแหน่ง            ลายมอืชื�อ 

 
 

1.  นายชนะชยั            ชุตมิาวรพนัธ ์  ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร      ชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์
 

2.  นายพลัลภ       เหมะทกัษณิ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่      พลัลภ เหมะทกัษณิ 
 

3.  นางสาวอมรรตัน์     หตัถกรรม  ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี      อมรรตัน์ หตัถกรรม 
 
 

ชื�อ           ตําแหน่ง           ลายมอืชื�อ 
 
 
ผูร้บัมอบอาํนาจ    นายชนะชยั      ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร     ชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์
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ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบบันี�แลว้และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
กรรมการบรษิทั ขา้พเจา้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่าขอ้มลูดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ้ื�นสาํคญัผดิหรอืขาดขอ้มลู  
ที�ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั       
  

ในการนี�เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารที�ขา้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้องที�เป็นชุดเดยีวกนั      
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ เป็นผูล้งลายมอืชื�อกาํกบัเอกสารนี�ไวทุ้กหน้าดว้ย  หากเอกสารใด             
ไม่มลีายมอืชื�อของ นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ ์ กํากบัไว้  ขา้พเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที�ขา้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้อง
ของขอ้มลูไว ้

 
 

 

 
ชื�อ        ตําแหน่ง            ลายมอืชื�อ 

 
 

�.  นายชนะชยั           ชุตมิาวรพนัธ ์   ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร    ชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์
 

2.  นายพลัลภ      เหมะทกัษณิ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่     พลัลภ เหมะทกัษณิ 
 

 
 
 

ชื�อ           ตําแหน่ง           ลายมอืชื�อ 
 
 
ผูร้บัมอบอาํนาจ    นายชนะชยั           ชุตมิาวรพนัธ ์       ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร     ชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์
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         เอกสารแนบ � 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มอีาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท   

        ชื�อ - สกุล / อายุ / 

  ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

          ความสัมพนัธ์ 

          ทางครอบครัว 

        ระหว่างกรรมการ 

           และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ตาํแหน่ง                                                  ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายปรีชา  อรรถวภิชัน์ 

(อายุ �� ปี) 

-ประธานกรรมการบริษัท  
-กรรมการอิสระ 

(แต่งตั�ง 30 เมษายน ����) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาโท Industrial Engineering and Management 
   Oklahoma State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น ��) 
-  Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที� 8/2004) 
-  Director Certification Program  (DCP รุ่นที� 39/2004) 
-  Audit Committee Program (ACP รุ่นที� 11/2006) 
-  Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 107/2014) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

    0.004% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
       
    
 

                 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
            
 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 
      
        
       
   ปี 2547 - ปัจจุบนั 
   ปี ���� - ปัจจุบนั 
   ปี 2551 - ปัจจุบนั 
   ปี 2542 - ปัจจุบนั 
 
 
   ปี ���� - ปัจจุบนั   
   ปี ���� - ปัจจุบนั   
   ปี ���� - ปัจจุบนั   
   ปี ���� - ปัจจุบนั   
   ปี 2551 - ปัจจุบนั 
   ปี 2551 - ปัจจุบนั 
   ปี 2547 - ปัจจุบนั 
   ปี 2546 - ปัจจุบนั 
   ปี 2546 - ปัจจุบนั 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   ปี 2536 - ปัจจุบนั 
 
 
   ปี ���� - ปัจจุบนั 
   ปี 2547 - ปัจจุบนั 
  
   ปี 2545 - ปัจจุบนั 
   ปี 2544 - ปัจจุบนั 
         ปัจจุบนั 
         ปัจจุบนั 

         ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
 
 
                         บริษทัจดทะเบียน 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
                             ประธานกรรมการ 

                         ประธานกรรมการ 
           กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
                        

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
                         ประธานกรรมการ  
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ          
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                               กรรมการ 

 
                              สถาบนัต่างๆ 
                       นายกสภามหาวิทยาลยั 
                          กรรมการวิชาการ 
                              
                               กรรมการ 

ผูช้าํนาญการพิเศษระดบัวุฒิวิศวกร 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)    บริษทัยอ่ย                 -  โรงงานแป้งสาลี 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  -  โรงงานนํ�าตาล 
บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)                                        -  ปูนซีเมนต์ เมด็พลาสติกฯลฯ 
 
 
บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จาํกดั 
บริษทั เอส ไอ พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                 บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั   บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   
บริษทั นํ�าตาลไทยเอกลกัษณ์ จาํกดั                            - โรงงานนํ�าตาล 
บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จาํกดั           - โรงงานนํ�าตาล 
บริษทั เอกรัฐพฒันา จาํกดั                                          - ผลิตเอทานอล 
บริษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั              - ผลิตและจาํหน่ายปูนขาวและปูนปลาสเตอร์  
บริษทั เอน็ไวรอนเมน็ทพ์ลัพ ์แอนดเ์ปเปอร์ จาํกดั     - โรงงานผลิตภณัฑก์ระดาษ 
บริษทั แพน-เปเปอร์ (����) จาํกดั                             - ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑก์ระดาษและสิ�งพิมพ ์
บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลงัสินคา้ จาํกดั                     - คลงัสินคา้ 
บริษทั เอช. ซี. สตาร์ค จาํกดั                                      - ผลิตสินคา้อุตสาหกรรมผงโลหะ 
  
 
มหาวิทยาลยัเจา้พระยา                                               - สถาบนัการศึกษา 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 
(ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย  กระทรวงแรงงาน     - หน่วยงานรัฐ 
สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                              - องคก์รอิสระ 
มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื�น  รื�นสิริ                                         - มูลนิธิ 
มูลนิธิอาจารยล์ยัอาจ  ภมราภา                                            - มูลนิธิ  
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          ชื�อ - สกุล / อายุ / 

  ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

          ความสัมพนัธ์ 

          ทางครอบครัว 

        ระหว่างกรรมการ 

           และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                    ตาํแหน่ง                                               ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ์ 

(อายุ �� ปี) 

-ประธานกรรมการบริหาร 

(มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

(แต่งตั�ง 15 ธันวาคม ����) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุมิตรา  ชุตมิาวรพนัธ์  

 

-  มธัยมศึกษาปีที� 6  โรงเรียนบา้นบึงอุตสาหกรรม 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 17/2004) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

 

 

     4.96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

    

         

     

 

 
      

      

      0.79% 

เป็นบิดาของ 

นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
 

 

 

                

                (ภรรยา) 

 

 

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

   ปี ����-  ธ.ค ���� 
 

 

 

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
 

 

 

   ปี 2512 – ปัจจุบนั 

   ปี 2532 - ปัจจุบนั 

   ปี 2543 – ปัจจุบนั 

 

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

   

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

  

   ปี 2543 – ปัจจุบนั 

 

  ปี ���� – ปัจจุบนั 

                      ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
          
 

                          บริษทัจดทะเบียน 

                    ประธานกรรมการบริหาร 
 

 

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                           กรรมการผูจ้ดัการ 

                                 กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร                       

                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร             

                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

                               กรรมการ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 

 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)   บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   
 

 

 

บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั                                    - รับเหมาก่อสร้างและอื�นๆ 

บริษทั พาราไฮเทค จาํกดั                                            -  ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

 

บริษทั บางกอกบูติก โฮเตล็ (ประเทศไทย) จาํกดั         - ธุรกิจการโรงแรม 
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เอกสารแนบ  �  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ  ผูบ้รหิาร  ผูม้อีาํนาจควบคมุและเลขานุการบรษิทั                   ……………………………..รบัรองความถูกตอ้ง 
  

                                                                     

 

         ชื�อ - สกุล / อายุ / 

  ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

          ความสัมพนัธ์ 

          ทางครอบครัว 

        ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                               ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ตาํแหน่ง                                               ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. นายพงศ์  ชินธรรมมิตร 

(อายุ �� ปี) 

-รองประธานกรรมการบริหาร 

 (มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

(แต่งตั�ง 9 พฤษภาคม ����) 

 

-  วิทยาศาสตร์บณัฑิต 

   สาขา INDUSTRIAL TECHNOLOGY  

   ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 10/2004) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

       ไม่มี เป็นอาของ 

นายวินย ์ ชินธรรมมิตร   

 

    ปี 2543 - ปัจจุบนั 

    ปี 2543 – ปี ���� 
 

  

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
  
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
  
   ปี 2543 - ปัจจบุนั 
  
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

   ปี 2543 – ปัจจุบนั 

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                   และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
รองประธานกรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                   และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รองประธานกรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                   และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รองประธานกรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                   และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รองประธานกรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                   และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

                      กรรมการรองผูจ้ดัการ 

                             กรรมการ 

                      กรรมการรองผูจ้ดัการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ    -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   
 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 
 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั                             - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ตเทรดดิ�ง จาํกดั            - ธุรกิจส่งออกนํ�าตาล   

บริษทั เค ซี เกษตรกรรม จาํกดั                                    - ธุรกิจการเกษตร 

4. นายชนะชัย  ชุตมิาวรพนัธ์ 

(อายุ �� ปี) 

-รองประธานกรรมการบริหาร 

(แต่งตั�ง 28 เมษายน 25��) 

-ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร            

(แต่งตั�ง 1 มกราคม ��61) 

(มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาไฟฟ้า  

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   

    มหาวิทยาลยัเทนเนสซี  สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ  

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร  

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 37/2005) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-  CFA Charter holder, Association for Investment      

    Management and Research (AIMR) 

 

 

 

   ��.��% เป็นบุตรของ 

นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์  
 

  ปี ���� - ปัจจุบนั 

  ปี 2561 – ปัจจุบนั 

  ปี 2543 – ปี ���� 

   

 

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

   ปี 2543 – ปี ���� 

  ต.ค ���� - ปัจจุบนั 

 

 

   ปี 2539 - ปัจจุบนั 

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

 

                รองประธานกรรมการบริหาร 

                  ประธานเจา้หน้าที�บริหาร 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน            

                          

                      บริษทัจดทะเบียน 

                       กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 

                              กรรมการ 

 

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                              กรรมการ 

                รองประธานกรรมการบริหาร 

                รองประธานกรรมการบริหาร 

                รองประธานกรรมการบริหาร 

                รองประธานกรรมการบริหาร 

                              กรรมการ      

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)   บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)                      - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั                                      - รับเหมาก่อสร้างและอื�นๆ 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั         -  จดัหาวตัถุดิบ 

บริษทั นํ�าตาลเกาะกง จาํกดั                                       -  โรงงานผลิตนํ�าตาล ประเทศกมัพูชา 

บริษทั นํ�าตาลสะหวนันะเขต จาํกดั                           -  เพาะปลูกออ้ยและผลิตนํ�าตาลที� สปป. ลาว 

บริษทั เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จาํกดั    -  พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละเป็นศูนย ์ฝึกอบรมของกลุ่ม KSL

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 
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เอกสารแนบ  �  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ  ผูบ้รหิาร  ผูม้อีาํนาจควบคมุและเลขานุการบรษิทั                   ……………………………..รบัรองความถูกตอ้ง 
  

                                                                     

 

          ชื�อ - สกุล / อายุ / 

  ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

            ความสัมพนัธ์ 

            ทางครอบครัว 

         ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                               ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ตาํแหน่ง                                               ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

5. นายณรงค์  เจนลาภวฒันกุล 

(อายุ �� ปี) 

-กรรมการบริหาร 

 (มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

(แต่งตั�ง 28 ธันวาคม 2549) 

 

-  เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 62/2007)   

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

       ไม่มี                  ไม่มี    ปี 2549 - ปัจจุบนั 

 

 

 

   ปี 2554 - ปัจจุบนั 

   ปี 2549 - ปัจจุบนั 

  

 

    ปี 2549 – ปัจจุบนั 

    ปี 2549 - ปัจจุบนั 

    ปี 2549 - ปัจจุบนั 

    ปี 2549 - ปัจจุบนั 

    ปี 2548 - ปัจจุบนั 

    ปี 2542 – ปัจจุบนั 

    ปี 2553 – ปัจจุบนั 

    ปี 2554 – ปัจจุบนั 

                         กรรมการบริหาร 

 

  

                         บริษทัจดทะเบียน 

        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                         กรรมการบริหาร  

            

            บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                        กรรมการบริหาร 

                        กรรมการบริหาร 

                        กรรมการบริหาร 

                        กรรมการบริหาร 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)   บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   

 

 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย – ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั                         - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั วฒันกุลออ๊กซิเยน่ จาํกดั                                   - โรงงานผลิตอ๊อกซิเยน่ 

บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จาํกดั                                - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั อุทยัธานี ไบโอเอเนอยี� จาํกดั                            - โรงงานผลิตไฟฟ้า 

 

 

6. นายชลัช  ชินธรรมมิตร์ 

(อายุ �� ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

(แต่งตั�ง 25 กรกฎาคม ����) 

 

 

-  ปริญญาตรี  สาขาการเงินและการธนาคาร  BBA  

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-  ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING  

   MERCER UNIVERSITY U.S.A.  

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 17/2004) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-  หลกัสูตรวิทยาลยัตลาดทุน  รุ่นที� �� 

- หลกัสูตรวิทยาลยัพลงังาน รุ่นที� � 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรม 

   และการลงทุน รุ่นที� � 

- หลกัสูตร Brain รุ่นที� � ของสภาอุตสาหกรรม 

-Ultra wealth รุ่นที� � 

       

      0.05% 

 

เป็นหลานของ 

นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 

 

    ปี 2550 - ปัจจุบนั 

 

        

 

 

   ปี���� – ปัจจุบนั 

   ปี���� – ปัจจุบนั 

   ปี 2556 - ปัจจุบนั 

   ปี 2550 - ปัจจุบนั 

   ปี 2547 - ปัจจุบนั 

   ปี 2546 - ปัจจุบนั 

 

   ต.ค �� – ปัจจุบนั 

 

                             

                             กรรมการ 

                   

 

 

                        บริษทัจดทะเบียน 

                 กรรมการ/กรรมการบริหาร 

              กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

                กรรมการบริหาร/กรรมการ 

          กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

 

    กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี�ยง 

                              กรรมการ 

                        กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

บริษทั มดัแมน จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั มาสเตอร์แอด จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)   บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)                      - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

 

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)   - โรงงานผลิตเอทานอล 

 

บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 

 



             บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                  แบบ 56 - 1 

                 

เอกสารแนบ  �  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ  ผูบ้รหิาร  ผูม้อีาํนาจควบคมุและเลขานุการบรษิทั                   ……………………………..รบัรองความถูกตอ้ง 
  

                                                                     

 

     

 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

   ปี 2550 - ปัจจุบนั 

   ปี 2550 - ปัจจุบนั 

   ปี 2550 - ปัจจุบนั 

   ปี 2550 - ปัจจุบนั 

   ปี 2549 - ปัจจุบนั 

   ปี 2549 – ปัจจุบนั 

   ปี 25�7 - ปัจจุบนั 

   ปี 25�7 - ปัจจุบนั 

   ปี 25�7 - ปัจจุบนั 

   ปี 2546 – ปัจจุบนั 

   ปี 2546 – ปัจจุบนั 

   ปี 2545 – ปัจจุบนั 

   ปี 2544 - ปัจจุบนั 

   ปี 2540 – ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

   ปี 2539 – ปัจจุบนั 

   ปี 25�� – ปัจจุบนั 

   ปี 2560 – ปัจจุบนั 

 

 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

             บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน                    

                                 กรรมการ 

                     กรรมการ/ประธานตรวจสอบ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

               กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

               กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

               กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ   

                                 กรรมการ       

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                           ประธานกรรมการ 

                      ประธานกรรมการบริหาร 

                            กรรมการผูจ้ดัการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

 

                   ดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอื�น 

                                 เลขาธิการ 

                                 กรรมการ 

 

 

 
 

 

 

บริษทัดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั ธนารักษ ์พฒันสินทรัพย ์จาํกดั 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

บริษทั เค เอส แอล อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั       -  ซื�อมาขายไป 

บริษทั นํ�าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั                             - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั                                       - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั                            - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั                     - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั                      - ผลิตกระแสไฟฟ้า 

บริษทั เกาะกง แพลนเตชั�น จาํกดั                                

บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ตเทรดดิ�ง จาํกดั            - ธุรกิจส่งออกนํ�าตาล 

บริษทั ไทยชูการ์มิลเลอร์ จาํกดั                  

บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั                                     - รับเหมาก่อสร้างและอื�นๆ 

บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

บริษทั เอม็ เอม็ พี แพค็เกจจิ�งกรุ๊พ จาํกดั 

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จาํกดั                         - พฒันาและลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ เพื�อให้เช่า  

บริษทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั 

บริษทั บางจากไบโอเอทานอล จาํกดั 

 

 

สมาคมการคา้ผูผ้ลิตนํ�าตาลไทยและชีวพลงังานไทย 

คณะกรรมการภายใตค้ณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ออ้ยและนํ�าตาลทราย ปี ���� 
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          ชื�อ - สกุล / อายุ / 

  ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

           ความสัมพนัธ์ 

          ทางครอบครัว 

         ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ตาํแหน่ง                                               ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 

(อายุ �� ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 
(แต่งตั�ง 30 เมษายน ����) 
 
 
 

-  อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ 
   สถาบนั Computer College, Germany 
-  Mini  MBA  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 17/2004) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

      0.16% เป็นอาของ 
นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 
 

    ปี ���� - ปัจจุบนั 

 

 

    

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

 

   ปี ���� – ปี���� 

 

 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

                              กรรมการ  

                

                   

                      บริษทัจดทะเบียน  

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                            กรรมการ  

   กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

                       กรรมการบริหาร 

                             กรรมการ 

 

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ  

                              กรรมการ  

                              กรรมการ     

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

       กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

       กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่            

       กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)   บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   

 

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)                      - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

 

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)    - โรงงานผลิตเอทานอล 

 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

บริษทั แชมเปี� ยน เฟอร์เมนเตชั�น จาํกดั                       -  โรงงานผลิตกรดกลูตามิค ผงชูรส 

บริษทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั                      -  ผลิตกระแสไฟฟ้า 

บริษทั เค เอส แอล อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั    

บริษทั ราชาชูรส จาํกดั                                                 - โรงงานผลิตผงชูรส 

บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั                                        - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั                             - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั                      - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

 

8. นายวนิย์  ชินธรรมมิตร 

(อายุ �� ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 
 (มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

 (แต่งตั�ง 28 พฤศจกิายน ����) 
 

 
 

 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) 
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาโท  สาขา INFORMATION SYSTEM, 
   UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A. 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 62/2007) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

      0.74% เป็นหลานของ 
นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร 

 

   ปี 2549 - ปัจจุบนั 

 

 

   

   ปี 2549 - ปัจจุบนั 

   ปี 2549 - ปัจจุบนั 

   ปี 2549 - ปัจจุบนั 

   ปี 2549 - ปัจจุบนั 

   ปี 2548 - ปัจจุบนั 

   ปี 2548 - ปัจจุบนั 

                               กรรมการ  

 

 

           บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                                กรรมการ 

                                กรรมการ 

                                กรรมการ                

                                กรรมการ 

                       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

                                ผูบ้ริหาร 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั                             - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั เค. ซี. เกษตรกรรม จาํกดั                                  - ธุรกิจการเกษตร 
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          ชื�อ - สกุล / อายุ / 

  ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

           ความสัมพนัธ์ 

           ทางครอบครัว 

        ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                               ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ตาํแหน่ง                                               ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

9. นายธนดล  สุจิภญิโญ 

(อายุ �� ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

(แต่งตั�ง 30 เมษายน ����) 

 

 

 

 

 

 

 

-  ปริญญาตรี  Marketing 

   California State University at San Bernardino (BA) 

-  ปริญญาโท  MBA, Marketing and Management 

   Mercer University Atlanta, U.S.A. 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 76/2008) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

      

    1.00% 

 

 

 

 

 

เป็นบุตรเขยของ 

นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

 

 

       

   ปี ���� – ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� – ปัจจุบนั 
 

  

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี 2541 - ปัจจุบนั 

                               

                               กรรมการ  

 

                 

                          บริษทัจดทะเบียน 

                           กรรมการบริหาร 

        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             

                               กรรมการ  
                        

            บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                                กรรมการ              

                                กรรมการ 

                                กรรมการ 

                                กรรมการ 

                           กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย  - โรงงานแป้งสาลี   

 

 
 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

โรงแรมจอมเทียนการ์เดน้รีสอร์ท พทัยา                     - ธุรกิจโรงแรม 
 

 

 

10. นายจเด็จ  อินสว่าง 

(อายุ �� ปี) 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ 

(แต่งตั�ง 30 เมษายน ����) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 76/2008) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

          

            ไม่มี 

 

 

 

 

 

  

 

                    

                   ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

 

 

 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

   ปี ���� - ปัจจุบนั 

                 

                 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

                            กรรมการอิสระ 

                

            บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                               กรรมการ 

                               กรรมการ 

                               กรรมการ            

                               กรรมการ 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
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            ชื�อ - สกุล / อายุ / 

  ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

          ความสัมพนัธ์ 

          ทางครอบครัว 

        ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                               ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ตาํแหน่ง                                               ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณานนท์ชัย 

(อายุ �� ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการสรรหาและ- 

พจิารณาค่าตอบแทน 

-กรรมการอิสระ    

 (แต่งตั�ง 24 ธันวาคม ����) 

 

 

-  ปริญญาตรี  BSC in Mathematics with Management,  

   Imperial College, University of London, UK 

-  ปริญญาโท MBA in International Management,  

   University of Exeter, UK 

-  ปริญญาโท MA in Architectural Interior Design,  

   University of Wales, UK 

-  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ  

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-   Monitoring the Internal Audit Function  (MIA รุ่นที� 5/2009) 

-   Monitoring the System of Internal Control and Risk  

    Management (MIR รุ่นที� 6/2009) 

-   Monitoring Quality of Financial Reporting  (MFR รุ่นที� 9/2009) 

-   Audit Committee Program  (ACP รุ่นที� 26/2009) 

-   Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� ��/����) 

-   Monitoring Fraud Risk Management  (MFM รุ่นที� 6/2011) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     0.04%                  ไม่มี    ปี 2552 – ปัจจุบนั 

 

 

     

 

    ปี 2552 – ปัจจุบนั 

 

 

    ปี 2552 – ปัจจุบนั 

    ปี 2552 – ปัจจุบนั 

    ปี 2552 – ปัจจุบนั 

    ปี 2552 – ปี ���� 

    ปี 2548 – ปัจจุบนั 

    ปี 2545 – ปัจจุบนั 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                          กรรมการอิสระ 

 

 

                          บริษทัจดทะเบียน 

          กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       

 

           บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ     

                        กรรมการบริหาร 

                             กรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

-  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

บริษทั ยเูนี�ยนพลาสติก จาํกดั (มหาชน)                       -  โรงงานผลิตชิ�นส่วนพลาสติก   

 

 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย  - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย  - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย – โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

บริษทั เชียงใหม่ไนทบ์าซาร์ จาํกดั                              -  ศูนยก์ารคา้ 

บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั และบริษทัในเครือ           - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั เน็ตแกตเจตส์ จาํกดั                                          -  ผลิตภณัฑด์า้น Network 
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            ชื�อ - สกุล / อายุ / 

  ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

 

 

                   

                  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 

                 

   

 สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

 

           ความสัมพนัธ์ 

           ทางครอบครัว 

         ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                 ตาํแหน่ง                                                    ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

��. นางเยาวนุช  เดชวทิักษ์ 

(อายุ �� ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหาร 

 (มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

(แต่งตั�ง 1 มกราคม ����) 

 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

   (ภาคภาษาองักฤษ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการระหว่างประเทศ    

   Schiller International University ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Bentley College   

   รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

  ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

- Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� ���/����) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

     �.��%  เป็นบุตรของ 

นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ 

 

 � ม.ค. �� – ปัจจุบนั 

 

 
 

 
 

   ปี ���� – ปัจจุบนั  

   ปี ���� – ปัจจุบนั  

   ปี ���� – ปัจจุบนั  

   ปี ���� – ปัจจุบนั  

   ปี ���� – ปัจจุบนั  

   ปี ���� – ปัจจุบนั  

 � ม.ค.����- ปัจจุบนั    

 � ม.ค.����- ปัจจุบนั   

 � ม.ค.����- ปัจจุบนั   

 � ม.ค.����- ปัจจุบนั 

                   กรรมการ/กรรมการบริหาร 

 

 

 

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

                               กรรมการ 

                               กรรมการ 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

บริษทั บีบี แคปปิตอล จาํกดั      - ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 

บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั    - รับเหมาก่อสร้างและอื�นๆ 

บริษทั มั�นคงสยามธุรกิจ จาํกดั  - ประกอบกิจการประเภทการเช่าและดาํเนินการเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั พาราไฮเทค็ จาํกดั           -  ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั เค เค วูด้ อินดสัตรี จาํกดั  – รับร่อนนํ�าตาล 

บริษทั อมาโก ้จาํกดั                    -  ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย – โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

��. นายสุวฒัน์  สัมมาชีพวศิวกลุ 

(อายุ �� ปี) 

-ประธานกรรมการสรรหาและ- 

พจิารณาค่าตอบแทน 

-กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ 

(แต่งตั�ง 28 เมษายน ���9) 

 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   

- ปริญญาตรี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ไฟฟ้ากาํลงั)   

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Directors Certification Program  (DCP รุ่นที� ��/����) 

-  Senior Executive Program (SEP รุ่นที� ��/����)   

   SASIN Gradutate Institute Of  Business Administration of    

   Chulalongkorn University   

-  Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by  

   Cochran Fellowship Program  ���� 

      ไม่มี                 ไม่มี  เ มษายน �� –ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

     ปี ���� – ���� 

     ปี ���� – ����  

          ปัจจุบนั 

    
 
 

     ปี ���� – ����  

     ปี ���� – ����  

     ปี ���� - ���� 

                              กรรมการ 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน               

                        กรรมการตรวจสอบ 

                           กรรมการอิสระ 

 

                         บริษทัจตทะเบียน 

                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

                              กรรมการ 

                          กรรมการอิสระ/ที�ปรึกษา 
 

 

            บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

 -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 
ธนาคารซีไอเอม็บี  ประเภทธุรกิจ      -  ธุรกิจบริการธนาคาร     

บริษทัเงินทุนกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั นํ�าตาลครบุรี จาํกดั(มหาชน)   -  ผูผ้ลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ 

                                                              ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
 

บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จาํกดั 

บริษทั นํ�าตาลไทยเอกลกัษณ์ จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพยก์รุงศรีอยธุยา จาํกดั 
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           ชื�อ - สกุล / อายุ / 

  ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

 

 

                   

                  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 

                 

   

 สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

 

           ความสัมพนัธ์ 

           ทางครอบครัว 

         ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                 ตาํแหน่ง                                                    ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

��. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 

(อายุ �� ปี) 

-กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ 

(แต่งตั�ง 28 เมษายน ���9) 

 

-  อกัษรศาตร์บณัทิต (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัศิลปากร   

-  Senior Executive Program, สถาบนัศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Role of the Chairman Program (RCP รุ่นที� ��/����) 

 -  Directors Certification Program  (DCP รุ่นที� ���/����) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

       ไม่มี                  ไม่มี  เมษายน �� –ปัจจุบนั 

 

 
 

       ���� – ปัจจุบนั 

 

 

 

 
 

 

     ปี 2558- ปัจจุบนั 

           กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

                               บริษทัจดทะเบียน 

               กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

                

           บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                                  ไม่มี 

 

                 ดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอื�น 

                       ผูอ้าํนวยการบริหาร  

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 

 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) – ดาํเนินการธุรกิจหมวดรับเหมาก่อสร้าง 

 

 

 

 

 
สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้นปิโตรเลียม  -  ฝึกอบรมของบุคลากรที�ทาํงานในธุรกิจสาํรวจ-  

                                                                                        และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย 

 

��.นายพลัลภ  เหมะทักษิณ 

(อายุ �� ปี) 

-กรรมการบริหาร 

(มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

-กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(แต่งตั�ง � กุมภาพนัธ์ ���0) 

 

 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประกาศณียบัตรหลักสูตร 

Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� ���/����) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

      ไม่มี                  ไม่มี ก.พ.60 - �� มค. ���� 

    � กพ. ���� – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

      ก.ย. ��-ปัจจุบนั 

      ก.ย. ��-ปัจจุบนั 

      ก.ย. ��-ปัจจุบนั 

      ก.ค ��-ปัจจุบนั 

                     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

                       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

 

                       บริษทัจดทะเบียนอื�น 

                                  ไม่มี 

 

 บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                          กรรมการผูจ้ดัการ 

                          กรรมการผูจ้ดัการ                          

                          กรรมการผูจ้ดัการ 

                          กรรมการผูจ้ดัการ          

 

 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

 

 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
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             ชื�อ - สกุล / อายุ / 

     ตําแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

 

             

 

                    คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 

 

 สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

 

           

           ความสัมพนัธ์ 

           ทางครอบครัว 

         ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                                         

                                                                                                     ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

       

          ช่วงเวลา 

                    

                               ตาํแหน่ง 

                                                

                                              ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

��. นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม 

(อายุ �� ปี) 

ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 

(แต่งตั�ง 1 มิถุนายน ����) 

 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบญัชี 

 

ประกาศณียบัตรหลักสูตร 

-  ประเดน็ปัญหาจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและ 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- Update มาตรฐานการบญัชีกบัการเตรียมการจดัทาํบญัชี    

  ให้ถูกตอ้ง 

- การยื�นงบการเงินของผูท้าํบญัชีดว้ยระบบการให้บริการรับงบ 

   การเงินผา่น  ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

- ขอ้ผิดพลาดของรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัตาม 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

- การวางระบบบญัชีให้มีประสิทธิภาพ 

- การยื�นงบการเงินของผูท้าํบญัชีดว้ยระบบการให้บริการรับงบ 

  การเงินผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

- 40 ประเดน็การบนัทึกบญัชีและการแกไ้ขทางบญัชีขั�นสูง 

- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลใช ้

  ในปี ���� และกา้วทนั IFRS ฉบบัใหม่ที�จูกนาํมาใชใ้นอนาคต 

- ประเดน็การเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  � ฉบบัสาํคญั TFRS15 แลTFRS9} TFRS16  

  ที�มีผลบงัคบัใช ้���� และ ���� 

- สรุปการเปลี�ยนแปลงและประเดน็ที�สาํคญัของ TFRS  

(ฉบบัปรับปรุง ����) สาํหรับสมาชิกและบุคคลทั�วไปรุ่นที� �/�� 

- การจดัทาํ Cash Budgeting เพื�อผูบ้ริหารระดบัสูงในการ 

 วางแผนและตดัสินใจสาํหรับผูบ้ริหาร 

 

 

 

      ไม่มี                  ไม่มี      ก.ค.���� - ม.ค.���� 

      ก.พ.���� – ปัจจุบนั 

 

 

 

      ก.พ.���� – ปัจจุบนั 

      ก.พ.���� – ปัจจุบนั 

      ก.พ.���� – ปัจจุบนั 

  ก.พ.���� - ปัจจุบนั 

                         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

                     ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 

               

            บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                       ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

                       ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

                       ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

                       ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย – โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
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             ชื�อ - สกุล / อายุ / 

     ตําแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

 

                  

 

                  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 

 

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

 

           ความสัมพนัธ์ 

           ทางครอบครัว 

         ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                          

                                                                                                    ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

          

           ช่วงเวลา 

                              

                                 ตาํแหน่ง 

                                       

                                                 ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

��.นายธนากร เจริญวงศา 

(อายุ �� ปี) 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

วนัที�ได้รับตาํแหน่ง � ม.ค.�� 

-ปริญญาโท บริฆารธุริกจมหาบณัฑิตย ์(MBA)  

สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย 

-ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอบ.)  

สาขาวิศวกรรมเครื�องกล มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ  

 

ประกาศณียบัตรหลักสูตร 

-2560  นวตักรรมกา้วไกล จดัโดยสถาบนัเพิ�มผลผลิต 

-2558  The Manager  จดัโดยสถาบนั MPI  

-2551 การบริหารจดัการร้าน 7Eleven ที�ประเทศญี�ปุ่ น   

           จดัโดยบริษทั CP all 

-2549 เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัระดบับริหาร จดัโดย 

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยั 

-2549 HR for NON – HR MANAGERS จดัโดยบริษทั 

          ปัญญธารา 

-2548 Internal Quality Audit for ISO 9001:2000 

           (Applicable to ISO 19011) จดัโดยบริษทั   

           Azimuth 

-2548 การบริหารจดัการร้าน 7Eleven ที�ประเทศสิงคโปร์ 

           จดัโดยบริษทั CP all 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ไม่มี                    ไม่มี      2562 – ปัจจุบนั 

พค.2561- 31ธค.2561 

เมย2557 – มิย.2559  

       2545 – 2546 

           2535 – 2544 

 

 

 
 

กค..2559 - มีค. 2561 

 

                    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

                   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

                           ผูจ้ดัการอาวุโส 

                         รองผูจ้ดัการทั�วไป 

                         ผูช่้วยหวัหนา้ส่วน 

 

 

            บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                          กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ลจาํกดั (มหาชน) / สายงาน ยทุธสาสตร์และสนบัสนุนองคก์ร 

บริษทัไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ลจาํกดั (มหาชน) / สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

บริษทันํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) /อุตสาหกรรมการผลิตนํ�าตาล /สายงานจดัหาวตัถุดิบ  

บริษทัซีพี.ออลล ์จาํกดั (มหาชน) / บริการ /สาํนกัวิศวกรรม 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย/ ธนาคาร / ฝ่ายโทรคมนาคมและวิศวกรรม/ ฝ่ายจดัการงานกลาง/ ฝ่ายการตลาด   

 

 

 
 

บริษมัเคเอสแอลแมททีเรียลซพัพลายส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยของ บมจ.นํ�าตาลขอนแก่น /ธุรกิจอุตสาหรกรรม 

การผลิตและจาํหน่าย ( ปุ๋ ยอินทรียแ์ละ  ปัจจยัทางการเกษตร) 
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เอกสารแนบ  �  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ  ผูบ้รหิาร  ผูม้อีาํนาจควบคมุและเลขานุการบรษิทั                   ……………………………..รบัรองความถูกตอ้ง 
  

                                                                     

 

 

        

             ชื�อ - สกุล / อายุ / 

     ตําแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

 

             

 

                     คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 

 

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

 

           ความสัมพนัธ์ 

           ทางครอบครัว 

         ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                                    

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

           ช่วงเวลา                                  ตาํแหน่ง                                                  ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

��. นางจุไรรัตน์ นิลดํา 

(อายุ �� ปี) 

เลขานุการบริษัท 

(แต่งตั�ง 1 พฤศจกิายน ���9) 

 

 

 

อนุปริญญา – บญัชี ม.ราชมงคลพาณิชยการพระนคร 

คุรุศาสตาร์ –ม.สวนสุนนัทา 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Corporate Secretary Development Program(CSP รุ่น ��/����) 

-  Effective Minutes Taking (EMT 37/2017) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 

      ไม่มี                   ไม่มี มิย.���� –  เม.ย.���� 

 พย.2559 – ปัจจุบนั 

 พย.2559 – ปัจจุบนั 

 พย.2559 – ปัจจุบนั 

 

 

 พย.2559 – ปัจจุบนั 

 พย.2559 – ปัจจุบนั 

 พย.2559 – ปัจจุบนั 

 พย.2559 – ปัจจุบนั 

      เลขานุการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ-่อาวุโส                

                   เลขานุการบริษทั 

          เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

              

             บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                    เลขานุการคณะกรรมการ 

                    เลขานุการคณะกรรมการ 

                    เลขานุการคณะกรรมการ 

                    เลขานุการคณะกรรมการ 

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั  

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

 -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย – โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

 

 

หมายเหตุ   

1.  กรรมการบริษทัทุกท่านไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพยซึ์�งไดก้ระทาํโดยทุจริต 

�.  กรรมการบริษทัทุกท่านไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบปีที�ผา่นมา 
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เอกสารแนบ � 
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ TSTE TMILL TSW(3) TSA(4) TSO(5) TSTL(6) 

1 นายปรีชา                อรรถวภิชัน ์ X  ID X  ID  X   X  

2 นายประภาส            ชุติมาวรพนัธ์ O / O / X / O / O / X / 

3 นายพงศ ์                ชินธรรมมิตร O /  O / O / O / O / 

4 นายชนะชยั              ชุติมาวรพนัธ์ O / RMC O O / O / O / O / 

5 นายณรงค ์               เจนลาภวฒันกุล O / O / O / O / O / O / 

6 นายจเดจ็                 อินสวา่ง ID  AC  / / / / 

7 นายชลชั                  ชินธรรมมิตร์ / O / / / / / 

8 นายวนิย ์                 ชินธรรมมิตร /  / / / / 

9 นายสมชาย              ชินธรรมมิตร์ / / / / / / 

10 นายธนดล                สุจิภิญโญ / O / / / / 

11 นางสาวจุฑาทิพย ์      อรุณานนทช์ยั /  ID  NRC  / / / / 

12 ดร.สุภสร                 ชโยวรรณ  / / / / / 

13 ดร. ชาญกฤช            เดชวทิกัษ*์  O     

�� นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ O / RMC  O / O / O / O / 

1� นายสมชยั             วนาวทิย    ID  AC     

1� นายเฉลิมชยั             วอ่งไววทิย ์            ID  AC     

�� นายเอนก                 คาํชุ่ม    ID  AC     

�� นายสุวฒัน์  สัมมาชีพวศิวกุล ID  AC NRC RMC      

�� นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ ID  AC NRC RMC      

�� 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  กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 

TSTE หมายถึง    บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  

TMILL หมายถึง    บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

TSW หมายถึง    บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั 

TSA หมายถึง    บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั 

TSO หมายถึง      บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั  

TSTL หมายถึง    บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัท (Compliance) 

บริษัทฯ วา่จ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนติิ จํากดั (“ธรรมนิต”ิ) (Outsource) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน ทั �งนี � ธรรมนติิ ได้มอบหมายให้นางสาวฤทยัชนก  สภุาพงษ์ เป็นหวัหน้า

งานตรวจสอบภายใน  โดยมีรายละเอียดของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ดงันี � 

หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายใน 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ช่วงเวลา บริษัท ตาํแหน่ง หน้าที�ความรับผิดชอบ 

นางสาวฤทยัชนก  สภุาพงษ์ 

 

35 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

สาขาการตลาด มหาวิทยาลยับรูพา 

Certificate 
- ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 

(CPIAT) 

ประวัตกิารอบรม 
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื�อเตรียมตวั

เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (Pre CIA) 
- โครงการอบรมหลกัสตูร CIA Part II  

- หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ 

- หลกัสตูรแนวทางการควบคมุภายในสําหรับบริษัทที�

เตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

- หลกัสตูรมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน  

- หลกัสตูร IT Audit 

- หลกัสตูรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทจุริต 

มิ.ย.2559 - 

ปัจจบุนั 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 
จํากดั 

- กรรมการบริหาร 

- ผู้จดัการ 

- ร่วมกําหนดนโยบาย เป้าหมาย กล
ยทุธ์ วางแผน ตดิตามและควบคมุ
คณุภาพการปฏบิตัิงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นไปตามนโยบายที�
กําหนด 

- เห็นชอบในแผนการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบอนมุตัิ และลงนามใน
รายงานผลการตรวจสอบ 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกบัการ
ควบคมุภายใน ความเสี�ยงและการ
ตรวจสอบภายในแก่ทีมงาน และผู้ รับ
การตรวจสอบ 

- วางแผนและควบคมุการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
แผนงานกําหนด 

2554 - 2559 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 
 

- ผู้ช่วยผู้จดัการ - วางแผนและควบคมุการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
แผนงานกําหนด 

เอกสารแนบ �  
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หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายใน 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ช่วงเวลา บริษัท ตาํแหน่ง หน้าที�ความรับผิดชอบ 

- โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านทจุริต 

- โครงการดาํรงและปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน 

- Asian Confederation of Institutes of Internal 
Auditors conference 2018 

 

- ควบคมุผู้ตรวจสอบภายใน และ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
แผนงานกําหนด 

2552 - 2553 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

 

- ผู้ตรวจสอบ
ภายในอาวโุส 

- จดัทําแผนการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายในนําเสนอผู้บริหารและ
คณะกรรมการ 

- ควบคมุผู้ตรวจสอบภายใน และ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
แผนงานกําหนด 

2550 - 2551 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั - ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในตามที�
ได้รับมอบหมาย 

 

 



        บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56 - 1 

เอกสารแนบ  �  รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น                                            ………….…………………………. รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

 
 

เอกสารแนบ � 
 
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

-ไม่มี - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



        บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56 - 1 

เอกสารแนบ  5  เอกสารแนบอื�นๆ              ………….…………………………. รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

 
 

เอกสารแนบ � 
 

 
เอกสารแนบอื�นๆ 

 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


