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                      วสัิยทศัน์ 
       
  

เป็นผูน้าํดา้นการให้บริการคลงัสินคา้ ท่าเทียบเรือและธุรกิจต่อเนื�องที�มีมาตรฐานระดบัสากล โดยบริหารงาน

ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล เพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนื 

 

                        

พนัธกจิ 
 
 

 

 

 พฒันาการใหบ้ริการเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีคุณภาพและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขนักบัผูป้ระกอบการในธุรกิจเดียวกนัแบบมืออาชีพในระดบัมาตรฐานสากล 

 ติดตามขอ้มูลดา้นการตลาดตลอดจนข่าวสารต่างๆ อยา่งทนัท่วงทีเพื�อลดความเสี�ยงในการปฏิบติังาน     ควบคู่ไป
กบัการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

 แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหมี้ความหลากหลายเพื�อสร้างผลกาํไรให้แก่บริษทัและผูถื้อหุ้น     และคืน
ผลตอบแทนสู่สงัคม , ผูถื้อหุน้ , ลูกคา้ , พนกังานและผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

 บริหารงานโดยใช้คุณธรรมและธรรมาภิบาล ปราศจากการคอร์รัปชั�น ทั� งธุรกิจปัจจุบันและการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ เพื�อดาํเนินธุรกิจอยา่งย ั�งยนื  
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       เอกสารแนบ 3 

สารจากประธานกรรมการบริษัท     
       

 

ใน ปี  25 5 9  ที �ผ ่า นม า  บริษ ทั  ไ ท ย ชูก า ร์ เ ท อ ร์ม ิเ นิ �ล  จํา กดั ( ม หา ชน ) 

คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบตัิหน้าที�โดยไดพ้ิจารณาในดา้นต่างๆ อย ่างรอบคอบ

เกี�ยวกบันโยบายในการดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนในการดําเนินธุรกิจ             

ทั�งของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ดา้นบริหารการเงิน  ดา้นปฏิบติัการดา้นบุคลากร  ด้านบริหาร

ความเสี�ยง รวมทั� งพิจารณาแหล่งเงินทุนที�ให้ความสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัในเครือเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ตลอดจนตระหนักถึงความสําคญัในดา้นการ

กํากับดูแลกิจการที� ดีรวมถึงดูแลให้มีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั� งนี� เพื�อมุ่งเน้น              

ถึงผลประโยชน์สูงสุดอนัจะเกิดแก่บริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นสิ�งสําคญั  และไดมี้การกาํหนด

วสิยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษทั ไวเ้ป็นแนวทางในการนาํนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลกัการ

ดาํเนินธุรกิจที�โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

 

สุดท้ายนี�  ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที�ร่วมแรงร่วมใจในการพฒันาบริษัท         

ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั�นคงเสมอมา และขอขอบคุณผูถื้อหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจที�ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี            

บริษทัจะยงัคงมุ่งมั�นที�จะพฒันาอยา่งต่อเนื�อง เติบโตอยา่งย ั�งยนื ควบคู่ไปกบัการตอบแทนสงัคม ชุมชน ตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

                            ( นายปรีชา  อรรถวภิชัน์ ) 

              ประธานกรรมการบริษทั 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  

          บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษทับริหารจดัการในรูปของ การ

ขนส่งและโลจิสติกส์ และดาํเนินธุรกิจในดา้นการใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้ ท่าเทียบเรือ รวมทั�ง

โกดงัสินคา้ให้เช่า ธุรกิจหลกัที�ใหบ้ริการของกลุ่มบริษทั คือ บริการขนถ่ายสินคา้ที�สาํคญั คือ 

นํ� าตาลดิบ นํ� าตาลทราย และกากนํ� าตาล. ในส่วนของโกดงัสินคา้บริษทัไม่เพียงแต่ให้บริการ

โกดงัสินคา้เพื�อส่งออกสินคา้เท่านั�น แต่ยงัใหบ้ริการเช่าโกดงัสินคา้เพื�อเก็บขา้วสาร นํ� ามนัพืช 

และสินคา้เกษตรอื�นๆ เพื�อส่งออกและจาํหน่ายในประเทศ 
          

 ผลการดาํเนินงานในปี 2559  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายได้จากการดาํเนินงานรวม 

1,727.62 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อนจาํนวน 55.18 ลา้นบาทหรือร้อยละ 3.30 โดยมี             

ผลประกอบการรวมเป็นกาํไรสุทธิ  99.41 ลา้นบาท  เมื�อเปรียบเทียบกบั ผลการดาํเนินงาน            

ปี 2558  ซึ� งมีกาํไร 144.76 ลา้นบาท ลดลง 45.36 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 31.33  เนื�องจากรายไดจ้ากการขนถ่ายสินคา้และ    

รับฝากสินคา้ลดลงประกอบกบับริษทัและบริษทัยอ่ยอยูใ่นช่วงขยายธุรกิจเพิ�มขึ�นจึงทาํใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้ายเพิ�มขึ�น 
 

สาํหรับผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการประจาํปี 2559 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัรายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยแลว้

จาํนวน 33.73 ลา้นบาท ลดลงจากปีที�ผา่นมาซึ�งกาํไร 74.04 ลา้นบาท โดยลดลงจาํนวน 40.30 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 54.44 

เนื�องจากบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็นเงิน 47.74 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.51  
 

ปัจจุบนับริษทัไดรั้บอนุมติัใบอนุญาตทาํโครงการท่าเทียบเรือ 16C โดยบริษทั ทีเอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั    

(บริษทัย่อย) ดาํเนินการเพื�อรองรับตูค้อนเทนเนอร์ไดถึ้ง 3,500 Teus. และร่วมลงทุนกบับริษทั อาร์ซีแอล โลจีสติกส์ จาํกดั               

โดยถือหุน้ 20% ในการจดัตั�งบริษทัปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั เพื�อบริหารจดัการท่าเรือขนถ่ายสินคา้ 
 

นอกจากนี�บริษทั ทีเอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดล้งทุนติดตั�งแผงโซล่าร์รูฟ  ซึ� งมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 

100 กิโลวตัต ์เพื�อนาํกระแสไฟไปในโรงทอกระสอบอีกดว้ย 
 

ในนามของคณะกรรมการของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ขอขอบพระคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน

ที�ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นและสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัฯดว้ยดีเสมอมา  คณะกรรมการมีความเชื�อมั�นอยา่งสูงที�จะนาํพาบริษทัและในเครือ

ใหมี้ความมั�นคง เจริญกา้วหนา้ และประสบความสาํเร็จต่อไป  

 

 

 

 

( นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ ์) 

                     ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระของบริษทัฯ จาํนวน 3 ท่าน โดยมี   นายจเด็จ  อินสว่าง  เป็นประธานตรวจสอบมีกรรมการ          

2 ท่านที�ครบวาระและไม่ประสงคต่์อวาระ คือ นายนิสากร พากเพียร และนายสรวง เรืองสุข 

 ในเดือนเมษายน 2559 ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ได้มีมติแต่ตั� ง นายสุวัฒน์ 

สัมมาชีพวิศวกุล ซึ� งเป็นผูม้ีความรู้ทางดา้นบญัชี  และนางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ โดยในปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมรวม 4 ครั� ง และกรรมการทุกท่าน

เขา้ร่วมการประชุมครบ     ทุกครั� ง การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไดร้ายงานไวใ้นรายงาน

ประจาํปี 2559   และไดด้าํเนินการต่างๆ สรุปไดด้งันี�  

1. ทบทวนรายงานทางการเงินทั�งรายไตรมาสและประจาํปีของบริษทัและงบการเงินรวมของบริษทัย่อย โดยพิจารณาขอ้มูลทางบญัชี   

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัทาํงบการเงิน ดงักล่าว   โดยประชุม

พิจารณาร่วมกับผูบ้ริหารในสายงานบญัชีของบริษทัและบริษทัสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด  ผูต้รวจสอบบญัชี อย่างสมํ�าเสมอ     

โดยมีการรายงานขอ้สังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ  ทั�งนี� ในระหว่างการสอบทานและตรวจสอบของผูส้อบบัญชี         

ไม่พบการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

2. เขา้ร่วมประชุมกบับริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ผูต้รวจสอบภายในเพื�อประเมินประสิทธิผลและความพอเพียงของระบบ 

การควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ  ประเดน็สาํคญัที�ตรวจพบตลอดจนติดตามผล  การปรับปรุงแกไ้ขประเด็นที�ตรวจพบ

ตลอดจนแนวทางป้องกันเพื�อไม่ให้เกิดความเสียหาย  ซึ� งนาํเสนอโดยผูต้รวจสอบภายใน  โดยเน้นความเป็นอิสระของ

ทั�งผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก 

3. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 2559 โดยเน้นหนักในเรื�องที�จะมีความเสี�ยงที�มีผลกระทบอย่าง

มากต่อธุรกิจทั� งของบริษัทและบริษัทย่อย  โดยติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในให้มีการ

ดาํเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื�องเพื�อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทในเครือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลมากที�สุด     

4. ทบทวนระบบการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนดกฎหมายที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัรวมถึงการปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  โดยประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารสายงานบญัชี   

ผูต้รวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน      

5. พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะในกรณีที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันระหว่างบริษทัและ

บริษทัย่อย  โดยถือหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักในการปฏิบติังานเพื�อให้สอดคลอ้งกับ

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบบัญชีและผูต้รวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน  รวมทั�งค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและการตรวจสอบ

ภายในที�เหมาะสมเพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อใหค้วามเห็นชอบในการเสนอรายชื�อผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน

ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติัแต่งตั�งสาํหรับปี 2560 

ในการดาํเนินงานตามบทบาทหน้าที�ในปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนและพิจารณาการดาํเนินงานของบริษทั 

โดยพิจารณาร่วมกบัผูบ้ริหารที�รับผิดชอบ  ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก  โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั    

มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและเพียงพอและมีการดาํเนินงานที�สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการประกอบ

ธุรกิจ รวมทั� งงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทาํขึ� นตามหลักการบัญชีที�รับรองทั�วไปเชื�อถือได้  โดยได้นําระบบการบริหารความเสี� ยงและ

กระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาดว้ยแลว้ 

  

                              

              (นายจเดจ็  อินสวา่ง) 

                        ประธานกรรมการตรวจสอบ                            
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คณะกรรมการบริษทั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             นายปรีชา  อรรถวภิัชน์                              นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ์                                นายจเด็จ  อนิสว่าง 

                ประธานกรรมการ                     ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและ                 กรรมการอสิระและ 

     กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นายพงศ์  ชินธรรมมติร                    นายชนะชัย  ชุตมิาวรพนัธ์ 

                                 กรรมการบริษัท และ               กรรมการบริษัท  

      กรรมการบริหาร           กรรมการบริหาร และ 

                                                                                        กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

      นายณรงค์  เจนลาภวฒันกลุ              นายสุวฒัน์   สมัมาชีพวิศวกลุ              นางพวงทพิย์  ศิลปศาสตร์ 

            กรรมการบริษัทและ                             กรรมการอสิระ ,กรรมการตรวจสอบ                             กรรมการอสิระ 

             กรรมการบริหาร               ประธานกรรมการสรรหาและ พจิารณาค่าตอบแทน               กรรมการตรวจสอบ 

             

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชลชั  ชินธรรมมติร์                    นายสมชาย  ชินธรรมมติร์ 

                                       กรรมการบริษัท                                             กรรมการบริษัท 
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7 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 
คณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     นายธนดล  สุจภิิญโญ                      นายวนิย์  ชินธรรมมติร        นางสาวจุฑาทพิย์  อรุณานนท์ชัย 

        กรรมการบริษัท                             กรรมการบริษัท                            กรรมการอสิระ  

                      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

        นายสุภสร  ชโยวรรณ                     นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ์   นายพลัลภ เหมะทกัษณิ 

            กรรมการบริษัท              กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร         กรรมการบริษัท 

  ลาออกจากการเป็นกรรมการ                           ได้รับการแต่งตั�งให้เป็นกรรมการ           ได้รับการแต่งตั�งให้เป็นกรรมการ              

   เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2560                  เมื�อวนัที�  1 มกราคม 2559                เมื�อวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2560 
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- 8 - ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ    
 

1.1 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 
 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
ที�ประชุมไดมี้มติกาํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจ  โดยมีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลกัการ
ดําเนินธุรกิจที�โปร่งใสตรวจสอบได้  มีจริยธรรม  เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสีย                           
ภายใต ้ วสิยัทศัน์  และพนัธกิจ  ดงันี�  

 

วิสัยทัศน์   เป็นผูน้าํด้านการให้บริการคลงัสินคา้ ท่าเทียบเรือและธุรกิจต่อเนื�องที�มีมาตรฐานระดับสากล 

                 โดยบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล เพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนื 
 

พนัธกจิ   

1)  พฒันาการใหบ้ริการเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีคุณภาพและเสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขนักบัผูป้ระกอบการในธุรกิจเดียวกนัแบบมืออาชีพในระดบัมาตรฐานสากล 

2) ติดตามข้อมูลด้านการตลาดตลอดจนข่าวสารต่างๆ อย่างทันท่วงทีเพื�อลดความเสี� ยงในการปฏิบัติงาน                     
ควบคู่ไปกบัการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

3) แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื�อสร้างผลกาํไรให้แก่บริษทัและผูถื้อหุ้นและ            
คืนผลตอบแทนสู่สงัคม, ผูถื้อหุน้, ลูกคา้, พนกังานและผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

4) บริหารงานโดยใช้คุณธรรมและธรรมาภิบาลปราศจากการคอร์รัปชั�น ทั� งธุรกิจปัจจุบนัและการลงทุน              
ในธุรกิจใหม่เพื�อดาํเนินธุรกิจอยา่งย ั�งยนื  

 

เป้าหมายระยะยาวในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั คือ การพฒันาธุรกิจบริการขนถ่ายสินคา้ให้มีความสะดวก

รวดเร็วเพื�อให้บริการแก่ลูกคา้ที�นําสินคา้เขา้มาใช้บริการให้มีความหลากหลายขึ�นไม่เพียงแต่เฉพาะสินคา้หลัก ได้แก่        

นํ� าตาลทรายดิบและนํ� าตาลทรายขาวเท่านั�น    

 

ในระยะสั� นบริษัทมีเป้าหมายที�จะเป็นหนึ� งในผูใ้ห้บริการที� ดีแก่ลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ว มีสถานที�และ                
สิ�งอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้อยา่งเพียงพอ  มีระบบการบริการลูกคา้  โดยลูกคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินคา้ 
และบริการไดต้ลอดเวลาดูแลซ่อมบาํรุงสถานที�ตลอดจนเครื�องจกัรต่างๆ  เพื�อพร้อมที�จะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตลอดเวลา 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกัด (มหาชน) จัดตั� งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 2519 โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมนํ� าตาล 

ประกอบดว้ยโรงงานนํ� าตาลจาํนวน 9 โรงงาน เป็นผูเ้ริ�มก่อตั�งโดยใชชื้�อวา่บริษทั เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล คอปอเรชั�น จาํกดั 

มีเป้าหมายเพื�อใชค้ลงัสินคา้และท่าเทียบเรือบนพื�นที�ประมาณ 93 ไร่  และต่อมาซื�อที�ดินเพิ�มเติมและสามารถขยายพื�นที�      

ถึงปัจจุบนัออกไปเป็น 152 ไร่  3 งาน  26 ตารางวา  เพื�อใชเ้ป็นที�เก็บพกัรอสินคา้นํ� าตาลเพื�อเตรียมขนถ่ายขึ�นเรือเดินสมุทร

และวางแผนใหค้ลงัสินคา้ติดแม่นํ� าเจา้พระยาแห่งนี� เป็นศูนยก์ลางของโรงงานนํ� าตาลของกลุ่มสมาชิก   ซึ�งประกอบดว้ย  

โกดงัเก็บสินคา้จาํนวน 32 หลงั  ท่าเทียบเรือจาํนวน 3 ท่า   ต่อมาในปี 2520 ไดก่้อตั�งบริษทั ไทยชูการ์คลงัสินคา้ จาํกดั และ

บริษทั ไทยชูการ์ขนส่ง จาํกดั   ปี 2521 ก่อตั�งบริษทั ไทยชูการ์ ไซโลแวร์เฮา้ส์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั และเมื�อมีลูกคา้โรงงาน

นอกกลุ่มสมาชิกเพิ�มมากขึ�น  ในปี 2526 จึงไดก่้อตั�งบริษทั ชูการ์ไซโลคลงัสินคา้ จาํกดั และปี 2530 ก่อตั�งบริษทั ที เอส 

คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทัดงักล่าวก่อตั�งขึ�นเพื�อดาํเนินธุรกิจคลงัสินคา้โดยสร้างคลงัเก็บนํ� าตาลทรายดิบแบบเทกองเพื�อรองรับ

ธุรกิจขนถ่ายนํ� าตาลเป็นหลกั  บริษทั เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล คอปอเรชั�น จาํกดั  ไดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน           

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 13 กรกฎาคม 2533 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกัดในปี 2537             

ใชชื้�อใหม่วา่ “บริษทั ไทยชูการ์  เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)”  ทะเบียนเลขที� 0107537001692  มาจนถึงปัจจุบนั  
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ในปี 2530  บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จดทะเบียนจดัตั�งบริษทั มีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท       

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท  เรียกชาํระแล้วหุ้นละ 25.- บาท เป็นเงิน 
12,500,000 บาท บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 62.60 ของทุนจดทะเบียนดาํเนินธุรกิจ
คลงัสินคา้ โดยรับฝากสินคา้ประเภทนํ� าตาลทรายดิบแบบเทกองและนํ� าตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบเพื�อรอการขนถ่าย
ขึ�นเรือเดินสมุทร  

 
ในปี 2544 บริษทัย่อย 3 บริษทั ไดแ้ก่บริษทั ไทยชูการ์คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ไซโลแวร์เฮา้ส์         

คอร์ปอเรชั�น จาํกดั และบริษทั ชูการ์ไซโลคลงัสินคา้ จาํกดั ไดคื้นใบอนุญาตประกอบกิจการคลงัสินคา้ให้แก่สาํนกัพฒันา-
ธุรกิจคลงัสินคา้และหอ้งเยน็ กระทรวงพาณิชย ์ เหลือเพียงบริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ที�ดาํเนินธุรกิจคลงัสินคา้เพียงแห่งเดียว   
ทั�งนี� เพื�อลดความซํ� าซอ้นของงานดา้นเอกสารลงและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อเพื�อดาํเนินธุรกิจต่างๆ           
ที�มีความหลากหลายขึ�น ดงันี�  
 

ในปี 2548 บริษทั ไทยชูการ์ ไซโลแวร์เฮา้ส์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั เปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั        
มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50 ลา้นบาท เรียกชาํระค่าหุ้นเต็มมูลค่าจดทะเบียนประกอบธุรกิจให้เช่าห้องพกัอาศัยโดยมี      
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 79.78  ปัจจุบนัดาํเนินธุรกิจให้เช่าห้องพกัอาศยัโดยมีอาคาร- 
ที�พกัอาศยัขนาดความสูง 9 ชั�น มีห้องพกัจาํนวน 262 ห้อง  ตั�งอยูใ่นซอยเอราวณัสิ�งทอ ถนนปู่เจา้สมิงพราย อาํเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปราการ  ในปี 2558 มีผูเ้ช่าอยูร้่อยละ 94.07 ของห้องพกัทั�งหมด  และในปี 2552 ไดก่้อสร้างอาคารให้เช่าพกัอาศยั
เพิ�มอีก 1 หลงั มีหอ้งพกัประมาณ 45 ห้อง ตั�งอยูบ่นที�ดินของบริษทัฯ ในซอยสยามไซโล  ถนนปู่เจา้สมิงพราย อาํเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปราการ  เริ�มดาํเนินการให้เช่าพกัอาศยัไดใ้นช่วงไตรมาสที� 3 ของปี 2552  ในปี 2558  มีผูเ้ช่าอยูร้่อยละ 97.22 
ของหอ้งพกัทั�งหมด   

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

เพื�อดําเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้งสาลีและเปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด โดยเริ� มดําเนินการตั� งแต่                  
เดือนมิถุนายน 2550 และจดทะเบียนเพิ�มทุนอีกจาํนวน 200 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั 
(มหาชน)  ถือหุน้อยูร้่อยละ 98.82   ต่อมาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 จดทะเบียนลดทุนลงเหลือ 200 ลา้นบาท  เพื�อดาํเนินการยื�นคาํขอ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  โดยมี บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 98.82 ต่อมาในเดือน
มิถุนายน 2553  ได้แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด  โดยใช้ชื�อว่า “บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จาํกัด (มหาชน)” (TMILL)        
และเปลี�ยนมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หนึ� งร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ� งบาท)  ต่อมาในปี 2555 เพิ�มทุน                          
จดทะเบียนอีกจาํนวน 85  ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 200 ลา้นบาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 285 ลา้นบาท 
โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 85 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาทเพื�อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัใหม่ให้แก่นกัลงทุนทั�วไป
ในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ และไดรั้บการอนุมติัให้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ                       
เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในปัจจุบนัร้อยละ 69.35 
 

ในปี 2550 บริษทั ไทยชูการ์ขนส่ง จําก ัด เปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํก ัด       
(บริษทัยอ่ย) และจดทะเบียนเพิ�มทุนจากเดิมจาํนวน 5 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 77.44  ประกอบธุรกิจรับขนส่งสินคา้แป้งสาลีโดยมีลูกคา้บริษทัในเครือใชบ้ริการไดแ้ก่ บริษทั        
ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั   ต่อมาในปี 2551  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ไดเ้ช่าอาคารคลงัสินคา้จากบริษทั ไทยชูการ์ 
เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั  (มหาชน) เพื�อปรับปรุงและติดตั�งเครื�องจกัรเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ์เพื�อจาํหน่าย
ให้แก่โรงงานนํ� าตาล โรงงานแป้งสาลีและจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ภายนอกที�ใชบ้รรจุพืชผลทางการเกษตร ปุ๋ย และอื�นๆ โดยเริ�ม
ดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายในเดือนตุลาคม 2551   และในปี 2552 เพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 30 ลา้นบาทเพื�อติดตั�งเครื�องจกัร
เพิ�มเติมเป็นทุนจดทะเบียนในปัจจุบนัจาํนวน 80 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 85.90 
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ในปี 2552 บริษทั ชูการ์ไซโลคลงัสินคา้ จาํก ัด จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทัเป็น บริษทั ที เอส  

อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) และเพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 170 ลา้นบาทเป็นทุนจดทะเบียนปัจจุบนัจาํนวน 

200 ลา้นบาท  โดยบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 94.31  เพื�อดาํเนินธุรกิจโรงงานกลั�นนํ� ามนั

ปาลม์เพื�อบริโภค  ต่อมาในปี 2555 จดทะเบียนเพิ�มทุนเป็น 600 ลา้นบาท  ซึ�งบริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 97.48 

 

ในปี 2555  บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บอนุมติัจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ให้ทาํการซื�อขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามญั       

เพิ�มทุนจาํนวน 85 ลา้นหุน้ จาํหน่ายใหแ้ก่ประชาชนทั�วไป ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยลดลงจากร้อยละ 

98.82 เหลือร้อยละ 69.34 หรือคิดเป็นอตัราลดลง (Dilution Effect) เท่ากบัร้อยละ 29.82  
  

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญั  ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา  

ปี 2556  1)  บริษทัทาํการก่อสร้างโกดงัเก็บสินคา้เพิ�มจาํนวน 2 หลงั  เนื�อที�รวม 12,237  ตารางเมตร 

2)  บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บผลกระทบจากราคานํ� ามนัปาลม์ดิบในตลาดตกตํ�า

สืบเนื�องจากผลผลิตปาลม์ทั�วประเทศลน้ตลาดทาํให้ตน้ทุนนํ� ามนัปาล์มดิบในสต๊อกสูงกวา่ราคาตลาดมาก  

ทาํใหป้ระสบผลขาดทุน ที�ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติใหบ้ริษทั โอพีจีเทค จาํกดั เช่ากิจการโรงกลั�นนํ� ามนัปาลม์

เป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั�งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 

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

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

2)  บริษทัทาํการก่อสร้างโกดงัเกบ็สินคา้เพิ�มจาํนวน 1 หลงั มีเนื�อที�รวม 2,660 ตารางเมตร  

3)  บริษทัไดอ้นุมติัโครงการท่าเทียบเรือตูค้อนเทนเนอร์ โดยให้บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั 

(“บริษทัย่อย”) เป็นผูล้งทุนใช้พื�นที�สําหรับโครงการฯ รวมทั� งสิ�น 32,388 ตารางเมตร สามารถรองรับ               

ตูค้อนเทนเนอร์รวมทั�งหมด 3,500 Teus  

4)  บริษทัไดอ้นุมติัใหมี้การดาํเนินโครงการมหาวงษว์ลิล่า เพื�อก่อสร้างอาคารพาณิชย ์จาํนวน 25 ยนิูต และทาวน์เฮาส์ 

จาํนวน 77 ยนิูต 

5) บริษทัยกเลิกการทาํธุรกิจรับฝากกากนํ� าตาล(โมลาส) ซึ� งทางผูบ้ริหารมีความเห็นว่าปัจจุบนัมีการติดต่อจาก

ลูกคา้เพื�อขอรับฝากกากนํ� าตาลลดลง 

6) ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื�อวนัที� 24 กันยายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเปลี�ยนแปลง

จาํนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที�ตราไว ้(Par Value) ของบริษทัจากเดิมมูลค่าที�ตราไว ้หุ้นละ1.00 บาท                

จาํนวน 145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที�ตราไว ้0.50 บาท จาํนวน 290,399,934 หุ้น โดยหุ้นสามญัที�ออกและ          

เรียกชาํระแลว้เพิ�มขึ�นจากเดิมจาํนวน 145,199,929 หุ้น เป็นจาํนวน 290,399,858 หุ้น และบริษทัฯยงัคงมี

จาํนวนหุน้ที�เหลือจากการจ่ายหุน้ปันผลตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ครั� งที� 1/2556 จาํนวน 38 หุ้น

จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าวทาํใหมี้จาํนวนหุน้คงเหลือเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 76 หุน้  

 

ปี 2559 1)  บริษทั โอพีจีเทค จาํกดั ผูเ้ช่าโรงกลั�นนํ� ามนัปาลม์ ของบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั  (บริษทัยอ่ย)ไดต้่อ

สญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั�งแต่วนัที� 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที� 15 พฤษภาคม 2562 และผูเ้ช่าไดข้อเช่า

โกดงัสินคา้หมายเลข 27 และถงันํ� ามนัปาลม์หมายเลข 5 และ 6 ซึ� งเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั โดยผูเ้ช่าตอ้งการ

ขยายธุรกิจเพิ�มเติมซึ�งมีระยะเวลาเช่าเท่ากบัการเช่าโรงกลั�นนํ� ามนัปาลม์ 
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2)  ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทั ที เอส จี เอสแซท จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดใ้ห้บริษทั มนัเดย ์แมน จาํกดั เช่า               

ทีเอสเอ อพาร์ตเมนต ์2 อาคารห้องพกัอาศยั 4 ชั�นจาํนวน 45 ห้อง มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั�งแต่วนัที� 1 

กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัที�  31 มกราคม 2562 

3)  ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั ที เอส จี เอสแซท จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดข้ายที�ดินพร้อมอาคารพกัอาศยั 9 ชั�น          

มีจาํนวน 263 หอ้ง พื�นที�ขนาด 9,520 ตารางเมตร ใหก้บับริษทั โซล่า แอสฟัลท ์จาํกดั ในราคา 75,000,000 บาท 

4)  ในเดือนเมษายน 2559 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  เมื�อวนัที�  28  เมษายน  2559  

ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวน 145,199,967 บาทเป็น 145,199,929 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญั

จดทะเบียนที�คงเหลือจากการจ่ายปันผลหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวน 76 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 145,199,929 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั 290,399,858 หุน้  มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และมีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนเพื�อรองรับ

การจ่ายหุน้ปันผลจาํนวน 29,039,986 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 145,199,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จาํนวน 174,239,915 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

โดยหลงัจากการเพิ�มทุนจดทะเบียนแล้ว บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 174,239,915 บาท แบ่งเป็น                

หุน้สามญั จาํนวน 348,479,830 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

5)  ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ร่วมลงทุนกบั บจก. อาร์ ซี แอล-

โลจิสติกส์ เพื�อจดัตั�ง บจก.ปู่เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 20 ประกอบกิจการ

รับจา้งบริหารท่าเรือเพื�อขนถ่ายสินคา้ 

6)  ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษทัฯจดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 1/2559 เพื�อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน

จาํนวนไม่เกิน 34,847,965 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน

จาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยูใ่นอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทุน  ราคาจองซื�อ                   

1 บาทต่อหุ้น  และที�ประชุมฯมีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 174,239,915 บาท เป็น 174,239,822.50 บาท  

และอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัเพื�อซื�อที�ดินจาก บริษทั แพนสินทรัพย ์จาํกัด เพื�อให้บริษทั                 

ได้นํามาทําประโยชน์ในโครงการต่างๆ ทั� งโครงการท่าเทียบเรือตู ้คอนเนอร์และการรับฝากสินค้า                                     

โดยเพิ�มทุนจดทะเบียนแบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุนจาก 174,239,822.50 บาท เป็น 191,663,805 บาท  
      และบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้จาก 174,239,822.50 บาท  เป็น 191,663,590.50 บาท                   

เป็นที�เรียบร้อยแลว้ เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2559  โดยมีรายละเอียดของทุนจดเบียนของบริษทัฯ ดงันี�  

ทุนจดทะเบียน 191,663,805 บาท  (หนึ�งร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหกแสนหกหมื�นสามพนัแปดร้อยหา้บาทถว้น)  

ทุนชาํระแลว้เป็นเงิน 191,663,590.50  บาท (หนึ�งร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหกแสนหกหมื�นสามพนัห้าร้อยเกา้สิบบาท-

หา้สิบสตางค)์ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วนัที�  31  ธันวาคม  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    

1.  บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั  ประกอบกิจการคลงัสินคา้ และตามที�พระราชบญัญติั คลงัสินคา้ ไซโล              

และห้องเยน็ พ.ศ. 2558  ไดมี้ผลบังคบัใชน้ับตั�งแต่วนัที� 25 ธันวาคม 2558  ส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ไซโล               

และห้องเยน็ ตามพรบ. ดงักล่าว  มิไดก้าํหนดเงื�อนไขไวว้่ากรรมการของผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ตอ้งถือหุ้นรวมกัน                 

ไม่น้อยกว่าหนึ� งในห้าของจํานวนหุ้นที�จดทะเบียน  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื� องการกําหนดเงื�อนไขควบคุม                  

กิจการคลงัสินคา้ พ.ศ. 2535 แลว้  
 

2.  ผูถื้อหุน้อื�นๆ ของบริษทัยอ่ย  ไดแ้ก่ 
 

2.1  บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั (TSW) 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ ถือหุน้ร้อยละ ความเกี�ยวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้ริหาร 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั 14.15 มีนายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ  เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั มั�นคงสยามธุรกิจ จาํกดั 1.05 มีนายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์  เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั นํ� าตาลกมุภวาปี จาํกดั 0.05 ไม่มี 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ รวม 15.25  
 

2.2  บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั  (TMILL)   

จดทะเบียนและซื�อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุน้อยูร้่อยละ 69.30 ส่วนที�เหลือร้อยละ 30.70 เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ที�มีรายชื�ออยูใ่น              

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จาํกดั 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกดั (มหาชน) (TSTE) 

บริษทัยอ่ย 1 (TSW) 

ธุรกิจ : คลงัสินคา้ 

 

บริษทัยอ่ย 2 (TMILL) 

ธุรกิจ :  โรงงานแป้งสาล ี
บริษทัยอ่ย 3 (TSGA) 

ธุรกิจ : ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

                  บริษทัยอ่ย 4 (TSTL) 

ธุรกิจ  :  โรงงานทอกระสอบและบริการขนส่งสินคา้ 

  บริษทัยอ่ย 5 (TS OIL) 

ธุรกิจ : โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์ 

 

กรรมการ 

22.10%1 

TSTE 

62.65% 
TSTE 

79.78% 

TSTE 

85.90% 

TSTE 

97.48% 

TSTE 

69.30% 

กรรมการ 

0.15% 

กรรมการ 

0.71% 
 

กรรมการ 

0.39% 

กรรมการ 

2.99% 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ 

29.99%2.2 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ 

17.23%2.3 
ผูถื้อหุ้นอื�นๆ 

13.71%2.4 

ผูถื้อหุ้นอื�นๆ 

2.37%2.5 
ผูถื้อหุน้อื�นๆ 

15.25%2.1 

PCCT 

20.00% 
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2.3  บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั (TSGA) 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ ถือหุน้ร้อยละ ความเกี�ยวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้ริหาร 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 5.11 
มีนายพงศ ์ ชินธรรมมิตร  และนายวนิย ์ ชินธรรมมิตร 
เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั 5.04 มีนายณรงค ์เจนลาภวฒันกลุ  เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 4.10 
มีนายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์   นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 
และนายสมชาย  ชินธรรมมิตร์  เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั มั�นคงสยามธุรกิจ จาํกดั 1.07 
มีนายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ และ  
นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์เป็นกรรมการร่วม  

นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 1.04                  ไม่มี 

นายชยั   อรุณานนทช์ยั 0.52                 ไม่มี 

นายสุรจกัร  เรืองศุข 0.17                  ไม่มี 

นางพลูลาภ  เรืองศุข 0.17                 ไม่มี 

บริษทั นํ� าตาลกมุภวาปี จาํกดั 0.01                 ไม่มี 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ รวม 17.23  
 

2.4  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์  จาํกดั (TSTL) 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ ถือหุน้ร้อยละ ความเกี�ยวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้ริหาร 

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 
10.13 

มีนายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์  นายชลชั  ชินธรรมมิตร์     
และนายสมชาย  ชินธรรมมิตร์  เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั มั�นคงสยามธุรกิจ จาํกดั 
2.63 

มีนายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ ์และ 
นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ เป็นกรรมการร่วม  

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั 0.54 มีนายณรงค ์เจนลาภวฒันกลุ  เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 
0.25 

มีนายพงศ ์ ชินธรรมมิตร  และนายวนิย ์  ชินธรรมมิตร  
เป็นกรรมการร่วม 

ผูถื้อหุน้ 14 ราย ถือหุน้รวมกนั 0.16                ไม่มี 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ รวม  13.71  
 

2.5  บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั  (TS OIL) 

ผูถื้อหุน้อื�นๆ ถือหุน้ร้อยละ ความเกี�ยวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้ริหาร 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั 1.00 มีนายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ  เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 
0.26 

มีนายพงศ ์ ชินธรรมมิตร  และนายวนิย ์  ชินธรรมมิตร  
เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 
0.62 

มีนายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์  นายชลชั  ชินธรรมมิตร์    
และนายสมชาย  ชินธรรมมิตร์  เป็นกรรมการร่วม 

นายชยั   อรุณานนทช์ยั 0.10                ไม่มี 

นายสุรจกัร  เรืองศุข 0.03                ไม่มี 

นางพลูลาภ  เรืองศุข 0.03                ไม่มี 

บริษทั มั�นคงสยามธุรกิจ จาํกดั 
0.16 

มีนายชนะชัย  ชุติมาวรพนัธ์  นางเยาวนุช เดชวิทักษ ์
เป็นกรรมการร่วม 

นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 0.16                ไม่มี 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ธุรกิจของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) อยูใ่นธุรกิจกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ดาํเนินกิจการในลกัษณะ

ใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้และท่าเทียบเรือและมีคลงัสินคา้ใหเ้ช่า มีเนื�อที�ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ                 

อยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ� งประกอบด้วย โรงงานแป้งสาลี โรงงานทอกระสอบและโรงงานกลั�นนํ� ามนัปาล์ม ตั� งอยู่ที�            

ตาํบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ พื�นที�รวม 152 ไร่ 3 งาน 26  ตารางวา  โดยมีบริษัทฯ                     

ซึ�งประกอบธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้ ซึ�งมีนํ� าตาลทรายดิบ นํ� าตาลทรายขาวและกากนํ� าตาลเป็นสินคา้หลกั             

ในส่วนของคลงัสินคา้นอกจากจะใชเ้ก็บพกัรอการส่งมอบขึ�นเรือเดินสมุทรแลว้ บริษทัฯ ยงัใหลู้กคา้เช่าเพื�อเก็บสินคา้ไดแ้ก่ 

ขา้วสาร นํ� ามนัพืชและสินคา้ทางการเกษตรอื�นๆ เพื�อรอการส่งมอบขึ�นเรือเดินสมุทรไปต่างประเทศหรือขนส่งออกไปจาํหน่าย

ภายในประเทศ     
ปัจจุบนับริษทัมีบริษทัยอ่ยจาํนวน 5 บริษทั โดยบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัประกอบธุรกิจในลกัษณะแตกต่างกนัออกไป 

โดยมีผลการดาํเนินงาน สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายไดร้วมจากการประกอบธุรกิจ จาํนวน 1,875.93 ลา้นบาท1 

มีกาํไรสุทธิจาํนวน 112.17 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนรายไดจ้ากธุรกิจต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ดงันี�  
 

1.  บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล     ธุรกิจขนถ่ายสินคา้และ จาํนวน     243.903 คิดเป็นร้อยละ  13.00  ของรายไดร้วม 

     บริการท่าเทียบเรือ  

2.  บจก. ที เอส คลงัสินคา้       ธุรกิจคลงัสินคา้  จาํนวน   47.978 คิดเป็นร้อยละ    2.56  ของรายไดร้วม 

3.  บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล ์         ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี จาํนวน  1,349.524 คิดเป็นร้อยละ  71.94  ของรายไดร้วม 

4.  บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท       ธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ จาํนวน      15.876   คิดเป็นร้อยละ  0.85  ของรายไดร้วม 

5.  บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ จาํนวน    116.821 คิดเป็นร้อยละ  6.22  ของรายไดร้วม 

โรงงานทอกระสอบ 

และบริการรักษาความปลอดภยั 

 6.  บจก. ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั ธุรกิจโรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์ จาํนวน 101.831 คิดเป็นร้อยละ  5.43  ของรายไดร้วม 

       รวม 1,875.93 คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของรายไดร้วม 
 

หมายเหตุ   1.  รายไดร้วมจากการประกอบธุรกิจยงัไม่หกัรายการระหวา่งกนั 
 

บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานของบริษทัอยู่ในสถานะที�ดีมีผลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอดและมีการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น มีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีระบบควบคุมภายในตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ     

แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไป 
 

3.  ปัจจยัความเสี�ยง   

เนื�องจากบริษทัดาํเนินธุรกิจดา้นการให้บริการ ไดแ้ก่ ขนถ่ายสินคา้ขึ�นเรือเดินสมุทร  ให้เช่าโกดงัเก็บสินคา้          

และให้บริการท่าเทียบเรือ   ดงันั�นการให้บริการที�ดีและการดูแลเอาใจใส่ต่อสินคา้ที�มาใชบ้ริการตลอดจนการรับผิดชอบ         

ต่อสินคา้ตั� งแต่การนาํเขา้มาในสถานที�เก็บพกัจนถึงเสร็จสิ�นการส่งมอบขึ�นเรือเดินสมุทรเพื�อดาํรงไวซึ้� งผลประโยชน์          

ของลูกคา้และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง  จึงเป็นสิ�งสาํคญัที�จะทาํให้เกิดความเชื�อมั�นในการนาํสินคา้เขา้มาใชบ้ริการและเป็นการ

สร้างความเชื�อถือให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีที�จะใช้บริการของบริษทัต่อไปอีกเป็นเวลายาวนาน  อนัจะมีผลไปถึงการ           

สร้างผลกาํไรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั   ดงันั�นในส่วนของปัจจยัความเสี�ยงอนัอาจจะเกิดขึ�นไดก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย

ซึ� งหากเกิดขึ�นอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานและฐานะการเงินทาํให้ไม่เป็นไปตามที�ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ         

หรืออาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัซึ�งสามารถสรุปพอสงัเขปไดด้งันี�  
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1 ความเสี�ยงดา้นการบริหารคลงัสินคา้ 
เนื�องจากธุรกิจของบริษทัมีคลงัสินคา้สําหรับเก็บพกันํ� าตาลทรายสําหรับรอการขนถ่ายขึ�นเรือเดินสมุทรและ          

ใหบ้ริษทัยอ่ยเช่า  ไดแ้ก่  บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) เช่าเพื�อเก็บวตัถุดิบ ไดแ้ก่  ขา้วสาลีในการผลิตแป้งสาลี-
เพื�อจาํหน่าย    บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั เช่าเพื�อปรับปรุงเป็นอาคารบรรจุนํ� ามนัชนิดต่างๆ   และบริษทั ที เอส 
ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั เช่าเพื�อปรับปรุงเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ ์ ทาํใหพ้ื�นที�การใหบ้ริการ  
ดา้นรับฝากสินคา้นํ� าตาลลดลงไปเป็นการเสียโอกาสในการทาํธุรกิจดา้นรับฝากและขนถ่ายสินคา้   ดงันั�นในปี 2558 บริษทัฯ 
จึงไดด้าํเนินการก่อสร้างโกดงัขนาดใหญ่เพิ�มขึ�นอีก 1 หลงั  ซึ�งสามารถจุสินคา้ไดเ้พิ�มขึ�นอีกประมาณ 2,660 ตนั เพื�อเป็นการ
ชดเชยพื�นที�โกดงัส่วนที�มีการปรับปรุงใหบ้ริษทัยอ่ยเช่าเพื�อประกอบธุรกิจ  

นอกจากนั�นบริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกัด (“บริษทัย่อย”)ไดด้าํเนินการก่อสร้างโกดังสินคา้จาํนวน 2 หลงั          
มีพื�นที�รวม 9,386 ตนั เพื�อใหบ้ริการรับฝากสินคา้ทั�งที�บรรจุกระสอบและสินคา้เทกองในปริมาณมากขึ�น  

2 ความเชื�อมั�นของผูบ้ริโภคในเรื�องความปลอดภยัของสินคา้ 
เนื�องจากแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามสาํคญัในเรื�องความสะอาดปลอดภยัจากสิ�งเจือปนของสินคา้

เนื�องจากนํ� าตาลทรายเป็นสินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์ในการปรุงอาหารมากขึ�น   ดงันั�นการดาํเนินงานของบริษทัอาจไดรั้บ
ผลกระทบหากความเชื�อมั�นของผูบ้ริโภคในเรื� องความปลอดภยัของสินคา้ของบริษทัลดลงจากความเสี�ยงที�สินคา้อาจมี         
สารปนเปื� อนหรือระบบการจดัเก็บสินคา้ที�ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนระบบการจัดการการขนถ่ายสินคา้ขึ�นเรือ-             
เดินสมุทรหรือการมอบสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์เพื�อส่งมอบใหแ้ก่ผูซื้�อ 

ดังนั�นเพื�อลดความเสี�ยงในเรื� องผลกระทบต่อความเชื�อมั�นของผูบ้ริโภคในเรื� องความปลอดภยัของอาหาร   
บริษทัใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ�งในเรื�องของกระบวนการทาํงานที�ตอ้งไดม้าตรฐาน  โดยควบคุมคุณภาพทุกขั�นตอนเพื�อให้สินคา้
ที�บริษทัรับฝากและส่งมอบไปยงัลูกคา้มีความปลอดภยัต่อการนําไปผลิตสินคา้เพื�อบริโภคตลอดจนการประสานงาน            
และติดตามควบคุมการขนส่ง   มีการเก็บตวัอย่างสินคา้เพื�อนาํมาตรวจสอบคุณภาพทั�งขาเขา้และขาออกเพื�อเป็นที�ยอมรับ
ของลูกคา้ทั�งดา้นเจา้ของสินคา้และผูซื้�อ  

3 การบริหารสภาพคล่อง 
บริษทัมีการจัดการความเสี�ยงด้านสภาพคล่องที�มีประสิทธิภาพ  เพื�อให้มั�นใจว่าบริษทัจะสามารถจัดหาเงิน            

ไดเ้พียงพอที�จะรองรับภาระผูกพนัต่างๆ เมื�อครบกาํหนดเวลาดว้ยตน้ทุนที�เหมาะสม  ซึ� งอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารเป็นผูก้าํหนดกลยทุธ์ในการบริหารสภาพคล่องรวมถึงทาํการพิจารณาจดัหาแหล่งเงินทุนทั�งระยะสั�น
และระยะยาวเพื�อใหก้ารสนบัสนุนเงินทุนใหแ้ก่บริษทัและบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4 ความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการ 
ความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการเป็นความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการทาํงาน  

พนกังาน  ระบบงาน  และ/หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนปัจจยัภายนอก  ซึ� งทาํให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั        
ทั�งทางตรงและทางออ้ม  โดยมีการจดัตั�งคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk Sub-Committee) 
เพื�อทาํหน้าที�ควบคุมดา้นปฏิบติัการดาํเนินการตามแนวทางที�กาํหนดพร้อมกบัติดตามความคืบหน้าของการจดัการความเสี�ยง        
ด้านปฏิบัติการที�สําคญัอย่างใกลชิ้ดและรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจัดประชุมระหว่างผูที้� เกี�ยวขอ้ง               
ซึ� งประกอบด้วยคณะทํางานบริหารความเสี� ยง ซึ� งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ผู ้ตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ� งส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี�ยงและกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัท                      
มีประสิทธิภาพขึ�น 

5 ความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจนํ� ามนัปาลม์ 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดด้าํเนินธุรกิจโรงกลั�นนํ� ามนัปาลม์แต่พบว่าในช่วง

ปลายปี 2555 ต่อเนื�องถึงตน้ปี 2556 บริษทัยอ่ยไดรั้บผลกระทบจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบไดแ้ก่ นํ� ามนัปาลม์ดิบมีราคาลดลง
อย่างต่อเนื�อง สาเหตุมาจากผลผลิตปาล์มทั�วประเทศมีมากเป็นประวติัการณ์ทาํให้บริษทัย่อยประสบกับภาวะขาดทุน  
เนื�องจากราคาตน้ทุนนํ� ามนัปาล์มดิบในสต๊อกมีราคาสูงกว่าราคาตลาดมาก ดงันั�น เพื�อลดความเสี�ยงทางคณะกรรมการ        
จึงอนุมติัใหบ้ริษทั โอพีจีเทค จาํกดั ทาํสญัญาเช่าโรงงานพร้อมเครื�องจกัรอุปกรณ์ทั�งหมดที�เกี�ยวกบัธุรกิจโรงงานกลั�นนํ� ามนั
ปาลม์เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั�งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 และเมื�อสัญญาเช่าสิ�นสุดลงทางบริษทั 
โอพีจีเทค จาํกดั (ผูเ้ช่า) ไดข้อต่อสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ� งคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าหากดาํเนิน
ธุรกิจเองบริษทัจะไดรั้บความเสี�ยงจากราคานํ�ามนัปาลม์ดิบ จึงอนุมติัให้ บริษทั โอพีจีเทค จาํกดั ต่อสัญญาเช่าเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ตั�งแต่วนัที� 16 เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง 15 พฤษภาคม 2562 
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4  ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ธุรกจิบริการขนถ่ายสินค้าให้เช่าคลงัสินค้าและบริการท่าเทยีบเรือ 
 

ในปีการผลิต 2558/2559 มีปริมาณอ้อยเขา้หีบทั�วประเทศจํานวน 94.047 ลา้นตัน น้อยกว่าฤดูการผลิต                          

ปี 2557/2558  จาํนวน  11.91 ลา้นตนั  โดยมีปริมาณผลผลิตนํ� าตาลชนิดต่างๆ รวม 97.809 ลา้นกส. แบ่งเป็นนํ� าตาลทรายขาว 

จํานวน 28.047 กส. นํ� าตาลทรายดิบ จํานวน 68.56 ล้านกส. นอกจากนี� ยงัมีผลพลอยได้จากการผลิตได้แก่ กากนํ� าตาลอีก                

จาํนวน 4.3  ลา้นตนั  โดยบริษทั ไทยชูการ์  เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินกิจการให้บริการขนถ่ายสินคา้ขึ�นเรือเดินสมุทร         

ใหเ้ช่าท่าเทียบเรือ  ใหเ้ช่าโรงพกัสินคา้  บริการบรรจุกระสอบสินคา้  เพื�อรอการขนส่งไปยงัต่างประเทศหรือรอขนส่งออกไป          

เพื�อจาํหน่ายภายในประเทศและมีสิ�งอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการดงันี�  
 

ก. คลงัสินค้า     
 

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

1 – 2 
3 

4 – 9 
10 – 12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 - 20 
21 - 22 
23 - 24 
25 – 26 
27 – 29 

30 
31 – 32 

33 
34 

35 – 36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 

1,650 
825 

1,650 
1,650 
2,063 
4,500 
2,194 
2,082 
1,969 
1,857 
1,688 
1,575 
2,250 
1,513 
1,800 
2,800 
1,500 
1,312 
1,188 
2,250 
1,940 
2,000 
4,000 
2,800 
1,260 
2,660 
7,713 

3,300 
825 

9,900 
4,950 
2,063 
4,500 
2,194 
2,082 
1,969 
1,857 
3,376 
3,150 
4,500 
3,026 
5,400 
2,800 
3,000 
1,312 
1,188 
4,500 
1,940 
2,000 
4,000 
2,800 
1,260 
2,660 
7,713 

รวม  43  หลงั พื�นที�รวม 88,265  ตารางเมตร 
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หมายเหตุ    

1. โกดงัหลงัที� 1 – 7 อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงพื�นที�เพื�อใหบ้ริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 

เช่าที�ดินเพื�อดาํเนินธุรกิจโครงการท่าเทียบเรือตูค้อนเทนเนอร์  

2. โกดงัหลงัที�  10 – 13  (4 หลงั)  ให้บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จาํกดั (บริษทัย่อย) เช่าดาํเนินธุรกิจโรงงาน

แป้งสาลี 

3. โกดงัหลงัที� 14 ใหบ้ริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) เช่าติดตั�งเครื�องจกัรเพื�อดาํเนิน

ธุรกิจโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ ์

4. โกดงัหลงัที� 17-22  (6 หลงั) ใหบ้ริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย)  เช่าเพื�อดาํเนินธุรกิจโรงงาน

กลั�นนํ� ามนัปาลม์และอาคารบรรจุ 

 

ข. ถังเกบ็กากนํ�าตาล (โมลาส)  มีจาํนวน 2 ถงั ความจุรวม 24,000 เมตริกตนั และมีสถานีรับขนถ่ายกากนํ� าตาล 

และหอ้งวเิคราะห์คุณภาพมีพื�นที�ใชส้อยรวม 2,470 ตารางเมตร โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์-  

เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั(มหาชน) มีมติยกเลิกการทาํธุรกิจรับฝากกากนํ� าตาล(โมลาส) ซึ�งทางผูบ้ริหารมีความเห็นวา่ 

ปัจจุบนัไดรั้บการติดต่อจากลูกคา้เพื�อขอรับฝากกากนํ� าตาลลดลงประกอบกบัจะตอ้งมีการปรับปรุงพื�นที�สาํหรับ 

โครงการท่าเทียบเรือตูค้อนเทนเนอร์ของบริษทัยอ่ย จึงไดย้กเลิกการใหบ้ริการ โดยมีแนวคิดจะปรับปรุงถงัเก็บ 

กากนํ� าตาลจาํนวนทั�ง 2 ถงัใหเ้ช่าเก็บนํ� ามนัดิบแทน และมีถงัเก็บพกัสินคา้เป็นของเหลวจาํนวน 4  ถงั ความจุรวม  

40,000 ตนั  ใหบ้ริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั  เช่าในการเก็บพกันํ� ามนัปาลม์ดิบ 

 

ค. ท่าเทยีบเรือ  จาํนวน 3 ท่า (16A, 16B, 16C) ความยาวรวม 357 เมตร พื�นที�ใชส้อย  5,655 ตารางเมตร (สามารถเทียบเรือ- 

เดินสมุทรขนาด 12,000 ตนั ไดพ้ร้อมกนั 2 ลาํ) สาํหรับท่าเทียบเรือหมายเลข 16C ปรับปรุงพื�นที�เพื�อใหบ้ริษทั              

ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) เช่าท่าเทียบเรือเพื�อดาํเนินธุรกิจโครงการท่าเทียบเรือตูค้อนเทนเนอร์ 

 

ง.  เรือลําเลียง  (เรือโป๊ะ) จาํนวน 3 ลาํ ความจุรวม 3,700 ตนั  ใหก้ารบริการลาํเลียงนํ� าตาลทรายและสินคา้เกษตรอื�นๆ   

เพื�อขนถ่ายสินคา้จากสมุทรปราการไปขึ�นเรือเดินสมุทรบริเวณท่าเทียบเรือนํ� าลึกที�อ่าวไทยและเกาะสีชงั 

  

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

 

ฉ. อาคารห้องชั�งและสะพานชั�ง 2 เครื�อง  โดยมีประสิทธิภาพในการชั�งนํ�าหนกัสูงสุด 80 ตนั  พื�นที�ใชส้อย 474  ตารางเมตร 

 

ช. ลานจอดรถบรรทุก  พื�นที�ใชส้อย 9,000 ตารางเมตร  สามารถจอดรถบรรทุกพว่งไดป้ระมาณ 100 คนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                         รายงานประจาํปี 2559 

- 18 - ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

ประเภทและปริมาณสินค้าที�ให้บริการแก่ลูกค้า   
                                                                                                                หน่วย  :  เมตริกตนั 

             ประเภทสินค้า        ปี 2559     ร้อยละ        ปี 2558     ร้อยละ 

นํ�าตาลทรายดิบ 

นํ� าตาลทรายขาว 

ขา้วสาลี 

ทรายแกว้ 

นํ� ามนัปาลม์ดิบ 

กรดนํ� ามนัปาลม์ 

นํ� ามนัเมลด็ในปาลม์ 

แป้ง 

เหลก็ 

ไขปาลม์ 

   159,551.890     

   234,543.050 

     32,166.850 

      5,976.580 

    18,131.890 

      4,109.330 

      4,310.240 

    22,844.190 

            - 

      4,280.080 

     32.84 

     48.27 

      6.62 

      1.23 

      3.73 

      0.84 

      0.89 

      4.70 

        - 

      0.88 

   302,953.250 

   338,358.450 

    87,559.647 

           - 

    93,458.350 

        109.660 

   36,534.910 

     3,454.880 

     3,562.998 

     5,792.920 

     34.75 

     38.81 

     10.04 

        - 

     10.72 

      0.01 

      4.19 

      0.40 

      0.42 

      0.66 

                        รวม    485,914.10     100.00    871,785.065     100.00 

 
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
บริษทัมีลูกคา้หลกัคือโรงงานสมาชิกซึ�งมีผูบ้ริหารเป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั  ส่วนลูกคา้เป้าหมาย คือ 

บรรดาโรงงานนํ� าตาลนอกกลุ่มและโรงงานนํ� าตาลอิสระ   ซึ� งมีทาํเลที�ตั�งโรงงานมีความเหมาะสมในการขนส่งสินคา้          
เขา้มาใชบ้ริการ  ไดแ้ก่  กลุ่มโรงงานในภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  โดยมีสถานีส่งออกที�บริการขนถ่าย
ที�ใกลที้�สุดคือจงัหวดัสมุทรปราการ   ซึ�งอยูใ่กลอ่้าวไทยห่างออกไปจะเป็นท่าเทียบเรือนํ� าลึกในจงัหวดัชลบุรี   คือ  แหลมฉบงั  
ศรีราชาและเกาะสีชงั 

สําหรับโรงงานนํ� าตาลที�ตั�งอยู ่ในภาคกลางแถบจงัหวดัราชบุรี  กาญจนบุรี  จะขนส่งสินคา้มาทางดา้น                 
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  ทาํใหก้ารคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายสาํหรับลูกคา้ไดม้ากยิ�งขึ�น 
จะทาํใหป้ริมาณสินคา้ที�เขา้มาใชบ้ริการไม่เฉพาะสินคา้นํ� าตาลเท่านั�น  พืชผลทางการเกษตรอื�นๆ ก็จะไดรั้บผลดีจากความสะดวก
ในดา้นการคมนาคมดว้ยเช่นกนั และเพื�อรองรับปริมาณสินคา้ที�จะเขา้มาใชบ้ริการ บริษทัไดป้รับปรุงประสิทธิภาพ               
ทั� งด้านการให้บริการและการขนถ่ายสินคา้ให้มีความรวดเร็วยิ�งขึ�น  ทาํให้เกิดความสะดวกและเกิดผลประโยชน์สูงสุด            
แก่ลูกคา้และเป็นการจูงใจใหน้าํสินคา้มาใชบ้ริการของบริษทัใหม้ากยิ�งขึ�น 

 
นโยบายการตั�งราคา 

เนื�องจากผูป้ระกอบกิจการท่าเทียบเรือทุกรายที�ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจากสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  กระทรวงคมนาคม  ซึ� งควบคุมการคิดอตัราค่าบริการประเภทต่างๆ ให้อยู่ใน-
มาตรฐานเดียวกนั เช่น ค่าเทียบท่าเรือ  ค่าผา่นท่าสินคา้  ค่าบริการเช่าเครื�องจกัรกล  สาํหรับอตัราค่าบริการขนถ่ายสินคา้หลกั  
ไดแ้ก่  นํ� าตาลทรายดิบและนํ� าตาลทรายขาว คลงัสินคา้ต่างๆ ที�ให้บริการขนถ่ายนํ� าตาลตอ้งให้บริการในอตัราเดียวกัน               
ตามขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งโรงงานนํ� าตาล  คลงัสินคา้และผูส่้งออกโดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการออ้ย
และนํ� าตาลทราย   กระทรวงอุตสาหกรรม   ในส่วนของบริษทัก็พยายามรักษาตน้ทุนการให้บริการโดยยงัคงรักษาคุณภาพ
ของบริการใหดี้ที�สุดและแสวงหาลู่ทางที�ปรับปรุงดา้นการบริการจะเพิ�มประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง 

ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้บริษทัจะแจง้ให้ลูกคา้ทราบเพื�อร่วมกนัพิจารณาหา          
แนวทางแกไ้ขปัญหาและเป็นการป้องกนัความเสียหายที�อาจเกิดขึ�น  
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สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
ปัจจุบนัธุรกิจคลงัสินคา้มีแนวโนม้ที�จะเติบโตมากขึ�น เนื�องจากในส่วนของภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม                

ให้ผูป้ระกอบการต่างๆ  เร่งพฒันาปรับปรุงธุรกิจทั� งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเพื�อการส่งออกมากขึ�น             
คาดวา่อตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคตจะขยบัตวัสูงขึ�นเป็นลาํดบัทาํให้ปัจจยัสนบัสนุนการส่งออกจะมีมากขึ�นทาํให้
ความตอ้งการในดา้นการเก็บพกัสินคา้และสถานีขนถ่ายสินคา้จะเพิ�มขึ�นตามไปดว้ย   ซึ� งปัจจุบนัเส้นทางการขนส่งสินคา้
หลกัใหญ่ยงัคงเป็นการขนส่งทางนํ� าทาํใหธุ้รกิจดา้นบริการขนถ่ายสินคา้และท่าเทียบเรือเติบโตตามไปดว้ย 

สาํหรับแนวโน้มในการจดัหาเรือเดินสมุทรเขา้มารับสินคา้จะมีขนาดใหญ่ขึ�นเพื�อสามารถรับสินคา้ไดม้ากขึ�น          
ในแต่ละเที�ยว  เพื�อเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายดว้ยเช่นกนั   อยา่งไรก็ตามแมจ้าํนวนเรือที�เขา้มารับสินคา้ในปัจจุบนั
และอนาคตก็ไม่ใช่เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ทั�งหมด   แต่ความจาํเป็นในการขนส่งสินคา้ในปริมาณขนาดกลางและขนาดเล็ก
ก็ยงัมีอยูใ่นอตัราสูงเช่นกนั  โดยในปี 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดัซื�อเรือลาํเลียงจาํนวน 3 ลาํ  ความจุรวม 3,700 ตนั เพื�อใชใ้นการ
ลาํเลียงสินค้าจากโกดังเก็บพกัสินค้าของบริษัทฯ ไปขนถ่ายขึ� นเรือเดินสมุทรที� เกาะสีชัง และ/หรือบริเวณอ่าวไทย               
ทาํให้บริษทัฯ สามารถเพิ�มปริมาณสินคา้ที�มาใชบ้ริการไดม้ากขึ�น  ขณะเดียวกันการขนส่งสินคา้ประเภทนํ� าตาลก็มีการ
เปลี�ยนแปลงวธีิการขนส่งสินคา้จากเดิมโรงงานจะขนส่งสินคา้เขา้มาพกัรอในโกดงัเก็บสินคา้เพื�อรอการส่งมอบขึ�นเรือใหญ่  
แต่ปัจจุบันมีการใช้รถตูค้อนเทนเนอร์เขา้ไปรับมอบสินคา้ที�โรงงานและขนส่งไปส่งมอบขึ�นเรือยงัท่าเทียบเรือนํ� าลึก         
แถบภาคตะวนัออกโดยตรง  เพื�อเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายทาํให้คลงัสินคา้ที�ตั�งอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการและ
จงัหวดัใกลเ้คียง อนัไดแ้ก่  อ่างทอง  ตอ้งอยูใ่นภาวะแข่งขนัสูง  อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ก็พยายามหาสินคา้ประเภทอื�นๆ          
เขา้มาใชบ้ริการเพื�อชดเชยกบัปริมาณนํ� าตาลที�มาใชบ้ริการในส่วนที�ลดลงไปเช่นกนั    

 
ในส่วนของบริษทัฯ  ปัจจยัที�สามารถแข่งขนักบัธุรกิจที�ตั�งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนัคือ ความสะดวกในดา้นทาํเลที�ตั�ง   

เนื�องจากบริษทัฯ มีคลงัสินคา้ตั�งอยูติ่ดแม่นํ� าเจา้พระยาสะดวกแก่การขนถ่ายสินคา้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเคลื�อนยา้ยสินคา้
หลายทอดมีการบาํรุงรักษาสถานที�เก็บรักษาสินคา้เพื�อรักษาคุณภาพสินคา้ของลูกคา้ให้อยู่ในสภาพดีตั�งแต่เริ�มนาํเขา้มา
จนถึงเวลาส่งมอบตลอดจนการใช้เครื� องจักรอุปกรณ์ที� มีประสิทธิภาพสามารถทํางานได้ด้วยความรวดเร็วและ                    
ทนักาํหนดเวลา 

 

คลงัสินค้าเพื�อเกบ็พกัและส่งมอบขึ�นเรือเดนิสมุทรตามภาคต่างๆ ดงันี�  

จงัหวดัสมุทรปราการ (ตั�งริมฝั�งแม่นํ� าเจา้พระยา) 
1. บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั มิตรผลคลงัสินคา้ จาํกดั 
3. บริษทั ไทยรวมทุนคลงัสินคา้ จาํกดั 

จงัหวดัอ่างทอง (ตั�งริมฝั�งแม่นํ� าเจา้พระยา) 
1) บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลงัสินคา้ จาํกดั 

2) บริษทั อ่างทองชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั 
3) บริษทั อ่างทองคลงัสินคา้ จาํกดั 

โรงงานนํ� าตาลทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวนัออกจะขนส่งเขา้เก็บในคลงัสินคา้ อาํเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี  ไดแ้ก่  

1. บริษทั เคอรี�สยามซีพอร์ต จาํกดั 
2. บริษทั อ่าวไทยคลงัสินคา้ จาํกดั 

 

ในการขนถ่ายสินคา้ขึ�นเรือเดินสมุทรนํ� าตาลที�เก็บพกัอยู ่ที�คลงัสินคา้แถบจงัหวดัอ่างทองจะถูกลาํเลียง                    
มาทางเรือโป๊ะเขา้มาที�สมุทรปราการ    เนื�องจากความลึกของร่องนํ� าไม่เอื�ออาํนวยให้เรือเดินสมุทรผ่านเขา้ไปได ้                  

ส่วนเรือเดินสมุทรที�มีขนาดใหญ่เกินกว่า  20,000 ตนั  จะเขา้เทียบท่าเรือนํ� าลึกรับสินคา้ที�คลงัสินคา้แถบจงัหวดัชลบุรี 
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ใบอนุญาตสิทธิบัตรและข้อกาํหนดต่างๆ 

 1.  ใบอนุญาตใหใ้ชท่้าเทียบเรือ  ที� 16A, 16B  กรมการขนส่งทางนํ� าและพาณิชยน์าว ีกระทรวงคมนาคม 
เลขทะเบียนที� 28/2559  29/2559 มีอาย ุ1 ปี ตั�งแต่วนัที� 30 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัที� 29 พฤศจิกายน 2560  เพื�อให้เรือใหญ่

เทียบท่าขนถ่ายสินคา้  โดยจะตอ้งดาํเนินการภายใตเ้งื�อนไขดงันี� .- 
1. หา้มทิ�งเศษสินคา้ ขยะ ของเสีย สิ�งปฏิกลู นํ� าเสีย นํ� าปนนํ� ามนั นํ� าทอ้งเรือ และสารเคมีต่างๆ ลงแหล่งนํ� า

พร้อมจดัภาชนะรองรับขยะเป็นระยะๆ ใหเ้พียงพอกบัการใชง้านภายในโครงการ   
2. ตอ้งควบคุมการขนถ่ายสินคา้มิให้หกหล่นหรือฟุ้ งกระจายและดูแลรักษาความสะอาดท่าเทียบเรือ                  

ท่อระบายนํ� า   อย่างสมํ�าเสมอเพื�อป้องกนัมิให้เกิดการอุดตนัหรือหมกัหมมของเศษสินคา้ขยะมูลฝอย          
ควรติดป้ายเตือนหา้มทิ�งขยะใหพ้นกังานเห็นอยา่งชดัเจน 

3. กาํชบัใหค้นงานระมดัระวงัการเกบ็กวาด  อยา่ลกัลอบกวาด  หรือทิ�งเศษสินคา้ ขยะ  ลงสู่แม่นํ� า 
4. ตอ้งทาํความสะอาดบ่อดกัไขมนัและบ่อบาํบดันํ� าเสียอยา่งสมํ�าเสมออยา่งนอ้ยเดือนละ 2 ครั� ง 
5. ตอ้งตรวจสอบคุณภาพนํ� าทิ�งที�ปล่อยออกจากโครงการทุกจุดโดยตรวจวดั Ph, BOD, Suspended Solid  

และ Grease Oil และ แอมโมเนีย – ไนโตรเจน (Nh-N) เป็นประจาํทุก 3 เดือน  และรายงานผลให้
กรมการขนส่งทางนํ� า กระทรวงคมนาคมทราบ 

6. ตอ้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ�งแวดลอ้มอื�นๆที�เสนอไวใ้นรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

7. ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

 

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล  กรมการขนส่งทางนํ� าและพาณิชยน์าวี  กระทรวงคมนาคม               

เลขทะเบียนที� 28/2558  มีอาย ุ5 ปี  ตั�งแต่วนัที� 18 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที� 17 ตุลาคม 2563  สาํหรับประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล

โดยมีที�พกัสินคา้สิ�งติดตั�งและเครื�องมือ  เครื�องอุปกรณ์  ทั�งนี�ตอ้งดาํเนินการโดยมีการป้องกนัมิให้เกิดมลพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม

ตลอดจนมีการจดัทาํรายงานประจาํเดือนแสดงสถิติเกี�ยวกบัเรือที�ใชบ้ริการท่าเทียบเรือประเภทและปริมาณสินคา้ที�ผ่านท่า  

รายงานประจาํปีแสดงสภาพปัจจุบนัของท่าเรือเกี�ยวกบัที�พกัสินคา้  สิ�งติดตั�งเครื�องอุปกรณ์และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

 

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย  เล่มที� 13 เลขทะเบียนที� 

33/2559  มีอาย ุ1 ปี  ตั�งแต่วนัที� 12 กรกฎาคม 2559  ถึงวนัที� 11 กรกฎาคม 2560  คลงัสินคา้มีพื�นที�เกินกวา่ 1,000 ตารางเมตร 

 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 

   

-ไม่มี – 

  

งานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ 

   

-ไม่มี – 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 

บริษัท ท ีเอส คลงัสินค้า จาํกดั  (TSW)  เลขทะเบียนบริษทั  0105530047784   

ลกัษณะธุรกิจ : คลงัสินคา้และรับฝากสินคา้ 

จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัในปี 2530 มีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 500,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท  เรียกชาํระแลว้หุ้นละ 25.- บาท เป็นเงิน 12.50 ลา้นบาท บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกัด 

(มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 62.65  ของทุนจดทะเบียน 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด  ประกอบกิจการคลังสินค้า  และตามที�พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล              

และห้องเยน็ พ.ศ. 2558  ไดมี้ผลบงัคบัใชน้ับตั�งแต่วนัที� 25 ธันวาคม 2558  ส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ ไซโล               

และห้องเยน็ ตามพรบ. ดงักล่าว  มิไดก้าํหนดเงื�อนไขไวว้่ากรรมการของผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ตอ้งถือหุ้นรวมกัน                 

ไม่น้อยกว่าหนึ� งในห้าของจํานวนหุ้นที�จดทะเบียน  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื� องการกําหนดเงื�อนไขควบคุม                  

กิจการคลงัสินคา้ พ.ศ. 2535 แลว้  

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจคลงัสินคา้มีอาคารคลงัสินคา้แบบเทกอง 1 หลงั พื�นที�  8,767 ตารางเมตร  

สามารถรับฝากนํ� าตาลได ้ 65,000 ตนั และในปี 2558 ไดส้ร้างโกดงัสินคา้จาํนวน 2 หลงั ไดแ้ก่ โกดงัสินคา้หมายเลข 43 

พื�นที� 2,613 ตารางเมตร และโกดงัสินคา้หมายเลข 45 พื�นที� 6,773 ตารางเมตร เพื�อรับฝากนํ� าตาลทรายขาวชนิดบรรจุ

กระสอบๆ ละ 50 กิโลกรัม  และเช่าคลงัสินคา้จากบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) โดยมีรายการระหวา่งกนั 

ไดแ้ก่  ค่าเช่าคลงัสินคา้ ค่าเช่าที�ดิน ค่าขนถ่ายและค่าบริการ  ซึ�งคิดอตัราในราคายติุธรรมและเท่ากบัที�คิดกบัลูกคา้ทั�วไป   

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั  ดาํเนินกิจการคลงัสินคา้ โดยมีวตัถุประสงค ์ดงันี� .- 

1. รับฝากสินคา้โดยไดรั้บเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื�นใด 

2. ให้ผูฝ้ากกูย้ืมเงินโดยเอาสินคา้ที�ฝากไวน้ั�นจาํนําไวเ้ป็นประกนัโดยไดรั้บดอกเบี� ยหรือประโยชน์อื�นใด         

เป็นค่าตอบแทน 

3. ใหบ้ริการดา้นความเยน็เพื�อเก็บรักษาสินคา้โดยไดรั้บค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื�นใด 

4. ใหบ้ริการดา้นรับอบพืชเพื�อลดความชื�น กะเทาะ คดั ผสม หรือดว้ยกรรมวธีิอยา่งอื�นเพื�อประโยชน์ของผูฝ้าก

โดยไดรั้บค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื�นใด 

5. ซื�อ ขาย แลกเปลี�ยน เช่า ใหเ้ช่า เช่าซื�อ  กูย้มื จาํนอง จาํนาํ เพื�อประโยชน์ในการประกอบกิจการคลงัสินคา้ 

6. กระทาํการใดๆ ตามแบบพิธีการเกี�ยวกบัศุลกากร  การนาํเขา้  การส่งออก  การขนส่งสินคา้และอาจจดัให้มี

การประกนัภยั  ซึ�งสินคา้ที�พึงกระทาํตามสญัญาเก็บของในคลงัสินคา้ 

7. นาํเงินที�ไดรั้บไปซื�อหลกัทรัพยข์องรัฐบาลไทย  องคก์ารของรัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจที�รัฐบาลคํ�าประกนัได้

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบหา้ของทุนที�ชาํระแลว้และทุนสาํรองของบริษทัและนาํเงินไปลงทุนถือหุ้นในบริษทัอื�น

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้าของทุนที�ชาํระแลว้และทุนสาํรอง

ของบริษทัแต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละสามสิบของทุนที�ชาํระแลว้และทุนสาํรองของบริษทั 

 

มีใบอนุญาตต่างๆ ดงันี� .- 

1.  ใบอนุญาตประกอบกิจการคลงัสินคา้  ออกโดยสาํนกัพฒันาและส่งเสริมธุรกิจคลงัสินคา้ กรมการคา้ภายใน 

กระทรวงพาณิชย์  (ใบอนุญาตอยู่ระหว่างดาํเนินการ) แต่ผูป้ระกอบกิจการจะต้องดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ 

คลงัสินคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558  ดงันี�  

- จัดทํารายงานประจําปีแสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทและส่งต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน           

กระทรวงพาณิชย ์

- จัดให้มีบัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้า  บัญชีคุมสินค้า ณ ที�ทําการและพร้อมที�จะให้พนักงานเจ้าหน้าที�

ตรวจสอบไดทุ้กเวลา 
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2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที�           
3-2(5)-3/36 สป  มีอาย ุ5 ปี ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556  ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ประเภทกิจการเก็บรักษาและขนถ่าย

นํ� าตาลทรายดว้ยเครื�องจกัรและระบบสายพานลาํเลียงสินคา้เพื�อส่งออก 
 

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เลขทะเบียนที�             

3-2(5)-4/36 สป  มีอาย ุ5 ปี ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556  ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ประเภทกิจการเก็บรักษาและขนถ่าย
นํ� าตาลทรายดว้ยเครื�องจกัรและระบบสายพานลาํเลียงสินคา้เพื�อส่งออก 

 
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จากเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย  เล่มที� 13 เลขทะเบียนที� 

34/2559  มีอาย ุ1 ปี  ตั�งแต่วนัที� 24 สิงหาคม 2559  ถึงวนัที� 23 สิงหาคม 2560   คลงัสินคา้มีพื�นที�เกินกวา่ 1,000 ตารางเมตร 
 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

- ไม่มี - 
 

 
บริษัท ท ีเอส ฟลาวมลิล์ จาํกดั (มหาชน)  (TMILL)  เลขทะเบียนบริษทั  0105520001455  
ลกัษณะธุรกิจ : โรงงานแป้งสาลี 
จดทะเบียนจัดตั� งบริษัทเมื�อปี 2520 เดิมชื�อบริษัท ไทยชูการ์คลังสินค้า จาํกัด มีทุนจดทะเบียนครั� งแรก             

จาํนวน 10 ลา้นบาท  โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.- บาท  มีคลงัสินคา้แบบเทกองใหเ้ช่า               
พื�นที� 4,560 ตารางเมตร  สามารถบรรจุสินคา้ได ้40,000 ตนั และไดข้ายอาคารคลงัสินคา้ดงักล่าวให้แก่บริษทั ไทยชูการ์ 
เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2553 

 
ในปี 2548 เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100.- บาท  เพื�อก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งสาลีและเปลี�ยนชื�อเป็นบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั   และในเดือนสิงหาคม 2550 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ลา้นบาท  โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 4,000,000 หุ้น  
มูลค่าหุน้ละ 100.- บาท  เพื�อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจแป้งสาลี   และในเดือนกมุภาพนัธ์  2553  จดทะเบียนลดทุน
ลงเหลือ 200 ลา้นบาท  เพื�อดาํเนินการยื�นคาํขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ 98.82    ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2553 ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยใชชื้�อว่า  “บริษทั ที เอส 
ฟลาวมิลล ์ จาํกดั (มหาชน) (TMILL) และเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หนึ�งร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท 
(หนึ�งบาท) และเพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 85 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 200 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่        
จาํนวน 285 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 85 ลา้นหุน้มูลค่าหุ้นละ 1 บาทเพื�อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัใหม่
ใหแ้ก่นกัลงทุนทั�วไปเพื�อเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  ปัจจุบนับริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
ถือหุน้อยูร้่อยละ 69.30 

 
ตั�งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนั  บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่าย           

แป้งสาลีโดยสั�งเมล็ดขา้วสาลีซึ� งเป็นวตัถุดิบมาจากต่างประเทศทั�งหมด  เพื�อนาํมาโม่เป็นแป้งสาลีมีทั�งแบบโปรตีนสูงและ
แบบโปรตีนตํ�า โดยแป้งสาลีแต่ละชนิดที�ผลิตไดจ้ะนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบผลิตสินคา้ที�แตกต่างกนั หากเป็นแป้งสาลีโปรตีนสูง
จะเหมาะสาํหรับผลิตบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูป บะหมี�สด ขนมปัง และอาหารสตัว ์ในขณะที�แป้งสาลีโปรตีนตํ�าจะเหมาะกบัการผลิต
บิสกิต เคก้ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค ์ 
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ชนิดของผลิตภณัฑที์�จาํหน่าย 

1. แป้งบะหมี�สด สาํหรับทาํเสน้บะหมี�แบบจีน มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 11-13 และแป้งทาํเส้นบะหมี�แบบญี�ปุ่น 

มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทําให้บะหมี� มีความเหนียว ยืดหยุ่นดี                  

มีความอ่อนนุ่มและสีสวย 

2. แป้งขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูงอยูที่�ร้อยละ 13-14 และมีปริมาณกลูเต็นสูง ซึ� งกลูเต็นเป็นโปรตีนที�สกดัจาก

แป้งสาลี โดยคุณสมบติัจะมีความเหนียว และยืดหยุ่นดี ดูดซึมนํ� าไดม้าก ทนทานต่อการนวดและการหมกั            

ทาํใหข้นมปังมีคุณภาพดีไดรู้ปทราง มีขนาดใหญ่ เนื�อละเอียดเหนียวนุ่ม 

3. แป้งบะหมี�กึ� งสําเร็จรูป มีปริมาณโปรตีนสูงอยู่ที�ร้อยละ 10-12 โดยคุณสมบติัของแป้งสาลีจะทาํให้บะหมี�          

มีความเหนียว นุ่ม สีเหลือง น่ารับประทาน 

4. แป้งบิสกิต มีปริมาณโปรตีนค่อนขา้งตํ�าถึงปานกลางอยู่ที�ร้อยละ 9-10 โดยแป้งดงักล่าวมีความเหนียวและ           

ดูดซึมนํ� าที�พอเหมาะสําหรับทาํบิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิล แพนเคก้ โดนัทเคก้ ขนมสาลี�และ          

ขนมทอดต่างๆ 

5. แป้งอเนกประสงค์ มีปริมาณโปรตีนปานกลางประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุน่ และดูดซึมนํ� า

พอเหมาะ ใชท้าํขนมไดห้ลากหลายชนิด  เช่น บะหมี�  ปาท่องโก๋  โดนทั  โรตี  เคก้  คุกกี�   ขนมเปี� ยะ  ขนมไข่  

ขนมสาลี�  แพนเคก้  วอฟเฟิล  ซาลาเปาและขนมทอดต่าง ๆ  

6. แป้งอาหารสตัว ์ เช่น  อาหารกุง้  อาหารปลา  อาหารสุนขั เป็นตน้ ซึ�งมีปริมาณโปรตีนในสดัส่วนร้อยละ 13 

7. อื�นๆ เช่น แป้งสาลีสาํหรับทาํซาลาเปา ซึ�งมีปริมาณโปรตีนตํ�าอยูที่�ร้อยละ 7-9 แป้งสาลีสาํหรับทาํปาท่องโก๋ มี

ปริมาณโปรตีนอยูที่�ร้อยละ 7-9  แป้งขนมปังโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึงร้อยละ 50 อุดมไปดว้ยใยอาหาร  

วติามิน  แร่ธาตุ 

 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บริษทัแบ่งการจดัจาํหน่ายออกเป็น 3 ช่องทาง คือ   
1)  จดัจาํหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
2)  จดัจาํหน่ายใหก้บัผูข้ายส่งหรือยี�ปั�วรายใหญ่  
3)  จดัจาํหน่ายใหก้บัผูใ้ชแ้ป้งสาลีขนาดยอ่ม 

 
มีใบอนุญาตต่างๆ ดงันี� .- 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เลขทะเบียนที�             

3-9(2)-4/50 สป มีอาย ุ5 ปี  ตั�งแต่วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2564  ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปขา้วสาลี 
 
2. ใบอนุญาตนาํหรือสั�งอาหารเขา้มาในราชอาณาจักร  จากสาํนักงานสาธารณสุข จังหวดัสมุทรปราการ              

เลขทะเบียนที� 11-4-01150  มีอาย ุ3 ปี ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559  ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2561  เพื�อรับรองวา่เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาต
ใหน้าํเขา้ซึ�งอาหารเพื�อจาํหน่ายตามมาตรา 15  แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

 
 

3. ใบอนุญาตผลิตอาหาร  จากสาํนกังานสาธารณสุข  จงัหวดัสมุทรปราการ  เลขทะเบียนที� 11-2-00151 มีอาย ุ3 ปี 
ตั�งแต่วนัที� 15 พฤศจิกายน 2559  ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2562  เพื�อรับรองวา่เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ผลิตอาหารเพื�อจาํหน่าย 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2552   

 
4. ใบอนุญาตมีซึ�งยทุธภณัฑ ์จากกรมยทุธภณัฑ ์กระทรวงกลาโหม เลขทะเบียนที� 58055410 ใบอนุญาตฉบบันี�

ใหใ้ชไ้ดถึ้งวนัที� 20 เมษายน 2560 เพื�อรับรองวา่เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตให้มีคลอรีนเหลวอนัเป็นยทุธภณัฑต์ามพระราชบญัญติั
ควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530 
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5. หนังสือสําคญัให้ใชเ้ครื�องหมายรับรองฮาลาล (HALAL) จากสํานกังานประธานกรรมการกลางอิสลาม       

แห่งประเทศไทย เลขทะเบียนที� กอท.ฮล. B131/2551  มีอาย ุ1 ปี  ตั�งแต่วนัที� 5 มิถุนายน 2559  ถึงวนัที� 4 มิถุนายน 2560  
เพื�อรับรองวา่สินคา้ของ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)  ไดด้าํเนินการผลิตตามกรรมวิธีอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ
ศาสนาอิสลาม   

 
6. หนังสือรับรอง GMP และ HACCP เลขที� TH08/1704 และ TH08/1703 ตามลาํดบัจากบริษทั เอสจีเอส 

(ประเทศไทย) จาํกดั  เป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั�งแต่วนัที� 24 มิถุนายน 2557  ถึงวนัที� 24 มิถุนายน 2560 และตอ้งทาํการ                   
ตรวจติดตามคุณภาพทุกๆ 6 เดือน เพื�อรับรองวา่บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) ผลิตแป้งสาลีภายใตม้าตรฐานดงักล่าว  

 
7. หนงัสือรับรอง ISO 22000:2005 จากบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั เลขที� GB08/75218  เป็นระยะเวลา  

3  ปี  ตั�งแต่วนัที� 16 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัที� 16 กรกฎาคม 2560 และตอ้งทาํการตรวจติดตามคุณภาพทุกๆ 6 เดือน              
เพื�อรับรองวา่ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)  มีระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นอาหาร 
 

8. ใบอนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จากเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย  เลขทะเบียนเล่มที� 11 
เลขที� 19/59 มีอาย ุ1 ปี  ตั�งแต่วนัที� 28 มิถุนายน 2559 ถึงวนัที� 27 มิถุนายน 2560  เพื�อรับรองวา่การประกอบกิจการตอ้งไม่ก่อ
ใหเ้หตุเดือดร้อนรําคาญ 

 
9. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลดว้ยรถที�ใชใ้นการขนส่งสินคา้หรือสิ�งของ  จากกรมการขนส่งทางบก  

เลขทะเบียนที� สป.บ.114/2555  มีอาย ุ5 ปี ตั�งแต่วนัที� 16 มีนาคม 2555  ถึงวนัที� 15 มีนาคม 2560 เพื�อประกอบการขนส่ง 
(รถเบาท)์ ของบริษทั 
 

10. หนงัสือรับรอง Thailand Halal Standard : THS24000  จากศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและตรวจสอบผลิตภณัฑ-์             
ฮาลาลแห่งประเทศไทย เพื�อรับรองว่าบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จาํกัด (มหาชน) ได้ดาํเนินการตามวิธีอย่างถูกต้อง                
ตามหลกัการศาสนาอิสลาม     

 
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
     

- ไม่มี - 
 

 

บริษัท ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั (TS OIL)  เลขทะเบียนบริษทั  0105526040126  

ลกัษณะธุรกิจ : โรงกลั�นนํ� ามนัปาลม์  

จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเมื�อปี 2526 เดิมชื�อบริษทั ชูการ์ไซโลคลงัสินคา้ จาํกดั  และเปลี�ยนชื�อเป็นบริษทั ที เอส จี 

พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั เมื�อเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 มีทุนจดทะเบียน 30 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 300,000 หุน้  

มูลค่าหุน้ละ 100.- บาท  เรียกชาํระเตม็มูลค่า  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 62.07  ของทุนจดทะเบียน

ดาํเนินธุรกิจให้เช่าและพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  โดยมีทรัพยสิ์นเป็นคลงัสินคา้แบบเทกองให้เช่าพื�นที� 2,880 ตารางเมตร 

สามารถบรรจุสินคา้เทกองได ้30,000 ตนั และในปี 2552 ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 170 ลา้นบาทเป็นทุนจดทะเบียนรวม 

200 ลา้นบาท  และเปลี�ยนชื�อเป็นบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั  โดยมี บริษทั ไทยชูการ์  เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั  (มหาชน)            

ถือหุ้นร้อยละ 94.31  เพื�อดําเนินธุรกิจโรงงานกลั�นนํ� ามันปาล์มเพื�อบริโภคโดยคาดว่าจะเริ� มดําเนินการในประมาณ                 

ตน้ไตรมาสที� 2 ของปี 2552  และในเดือนพฤษภาคม 2555 จดทะเบียนเพิ�มทุนอีก 400 ลา้นบาท  ทาํใหจ้ดทะเบียนในปัจจุบนั

เป็น 600 ลา้นบาท  โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 97.48   
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บริษทั ที เอส  อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั เริ�มผลิตและจดัจาํหน่ายนํ� ามนัปาลม์ชนิดต่าง  ๆภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “ราชา”  

ตั�งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา  โดยวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นการผลิตจะเป็นนํ� ามนัปาลม์ดิบภายในประเทศทั�งหมด

จากทางภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกของประเทศไทย  ทั�งนี� การนาํเขา้จะกระทาํไดใ้นกรณีวตัถุดิบภายในประเทศขาดแคลน

เท่านั� นและตอ้งนําเข้าผ่านทางองค์การคลงัสินคา้  โดยมีสมาคมโรงกลั�นนํ� ามนัปาล์มเป็นผูจ้ ัดสรรโควตาให้สมาชิก               

ตามสดัส่วนของปริมาณรับซื�อผลผลิตในประเทศ 
 

กระบวนการผลติและผลติภัณฑ์ที�ได้ 

กระบวนการผลิต วตัถุดิบที�ใช ้ ขนาดกาํลงัผลิต ผลิตภณัฑที์�ได ้

การฟอกสีและกลั�น นํ� ามนัปาลม์ดิบ 

(Crude Palm Oil : CPO) 

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

และมีกรดไขปาลม์ (PFAD) เป็นผลพลอยได ้

การแยกไข นํ� ามนัปาลม์ขน้ 

(RBD Palm Oil : RPO) 

300 ตนั/วนั นํ� ามนัปาลม์โอเลอินผา่นกรรมวธีิ  

(Refined Palm Olein : RO) 

และมีไขปาลม์สเตียริน (Stearin : RS)  

เป็นผลพลอยได ้
 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

1. กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) เช่น โรงงานผลิตอาหาร  อาหารสตัว ์ สบู่  นํ� ามนัเครื�องและเคมีภณัฑต์่างๆ เป็นตน้ 

2. กลุ่มหา้งสรรพสินคา้ (Modern Trade) เช่น  หา้งบิ�กซี  หา้งแมค็โคร   เป็นตน้ 

3. กลุ่มร้านคา้ส่ง (Wholesale) เช่น   ยี�ปั�ว  ซาปั�ว  เป็นตน้ 

4. กลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง (End User) เช่น ร้านอาหาร  เบเกอรี�และโรงแรม  เป็นตน้ 
 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที�จดัจาํหน่าย 

1. ขวด ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หีบ  (หีบละ 12 ขวด) 

2.  ถุง ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หีบ (หีบละ 12 ถุง) 

3. ปี� บ ขนาด 18 ลิตร  และขนาด 13.75 ลิตร 

4. ถุงในกล่อง(Bag in Box) ขนาด 18 ลิตร และขนาด 13.75 ลิตร 

5. ถงัพลาสติก (Drum) 200 ลิตร  

6. รถแทงคเ์ดี�ยว ขนาด 12-13 ตนั  และรถแทงคพ์ว่ง  ขนาด 26-30 ตนั 
  

มาตรฐานต่างๆ ที�ได้รับการรับรอง 

1. เครื�องหมายรับรองระบบ ISO 22000 : 2005  เลขที� GB10/81733 

2. เครื�องหมายรับรองระบบ GMP เลขที� TH10/5399 

3. เครื�องหมายรับรองระบบ HACCP เลขที� 10/5340 

4. เครื�องหมายรับรองฮาลาล เลขที� กอท.ฮล. B536/2553 (มาตรฐานอาหารมุสลิม) 

5. เครื�องหมายรับรองโคเชอร์ (มาตรฐานอาหารยวิ) 
  

มีใบอนุญาตต่างๆ ดงันี� .- 

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 จากกรมธุรกิจพลงังาน  สํานักงานพลงังานจงัหวดัสมุทรปราการ  

ทะเบียนเลขที� สป 0310040  มีอายุ 1 ปี  ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  เพื�อดาํเนินการเป็นสถานที�         

เก็บรักษานํ� ามนัเชื�อเพลิง (นํ� ามนัเตา A)    

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคลดว้ยรถที�ใชใ้นการขนส่งสตัวห์รือสิ�งของ เลขทะเบียนที� สป.บ.139/2558  

มีอาย ุ5 ปี  ตั�งแต่วนัที� 26 มีนาคม 2558 ถึงวนัที� 28 มีนาคม 2563  เพื�อดาํเนินการใชร้ถบรรทุกในการขนส่งสินคา้ 
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หมายเหตุ   เนื�องจากในช่วงปลายปี 2555 ต่อเนื�องถึงตน้ปี 2556 บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบ

ได้แก่นํ� ามนัปาล์มดิบมีราคาลดลงอย่างต่อเนื�อง สาเหตุมาจากผลผลิตปาล์มทั�วประเทศมีมากเป็นประวติัการณ์ทําให ้          

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ประสบกบัภาวะขาดทุน  เนื�องจากราคาตน้ทุนนํ� ามนัปาลม์ดิบในสตอ๊ก

มีราคาสูงกว่าราคาตลาดมาก คณะกรรมการจึงอนุมติัให้บริษทั โอพีจีเทค จาํกดั ทาํสัญญาเช่าโรงงานพร้อมเครื�องจักร

อุปกรณ์ทั�งหมดที�เกี�ยวกบัธุรกิจโรงงานกลั�นนํ� ามนัปาลม์เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั�งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559   

ในปี 2559  บริษทั โอพีจีเทค จาํกดั  ผูเ้ช่าโรงกลั�นนํ� ามนัปาลม์ ของบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 

ไดต้่อสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั�งแต่วนัที� 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที� 15 พฤษภาคม 2562 และผูเ้ช่าไดข้อเช่าโกดงั

สินคา้หมายเลข 27 และถงันํ� ามนัปาลม์หมายเลข 5 และ 6 ซึ� งเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั โดยผูเ้ช่าตอ้งการขยายธุรกิจเพิ�มเติม 

ซึ�งมีระยะเวลาเช่าเท่ากบัการเช่าโรงกลั�นนํ� ามนัปาลม์ 

และในเดือนตุลาคม 2559 อนุมติังบประมาณการโครงการติดตั�งโซล่าร์รูฟจาํนวน 200 กิโลวตัต์  บนหลงัคา                
โกดงัสินคา้หมายเลข 17 ตั�งงบประมาณไวที้� 7,600,000 บาท บริษทัไดล้งนามในสญัญา กบับริษทั เอสทีอาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั 
เรียบร้อยแลว้ และปัจจุบนัไดท้าํการติดตั�งโครงการและจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้  

  

บริษัท ท ีเอส จ ีแอสเซ็ท จาํกดั (TSGA)  เลขทะเบียนบริษทั  0105521016901  

ลกัษณะธุรกิจ : ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละหอ้งพกัอาศยั  

จดทะเบียนจัดตั�งบริษทัเมื�อปี 2521 เดิมชื�อบริษทั ไทยชูการ์ไซโลแวร์เฮา้ส์ คอร์ปอเรชั�น จาํกัด ในปี 2544  

บริษทัคืนใบอนุญาตประกอบกิจการคลงัสินคา้และเปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั  เมื�อเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 

มีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท  โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 79.78 ของทุนจดทะเบียน   
 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีทรัพยสิ์นเดิมคือคลงัเก็บนํ� าตาลทรายดิบ

แบบเทกอง พื�นที� 6,000 ตารางเมตรสามารถบรรจุสินคา้ได ้55,000 ตนั ใหบ้ริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั เช่า  และในปี 2548 

บริษทัฯ ได้ขยายธุรกิจออกไปโดยซื�ออาคารพกัอาศัยขนาด 262 ห้อง  ตั� งอยู่ที�ซอยเอราวณัสิ�งทอ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย     

ตาํบลสาํโรงใต ้ อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  เพื�อให้บุคคลทั�วไปเช่าพกัอาศยั ในปี 2558 มีลูกคา้เช่าพกัอาศยั

คิดเป็นร้อยละ 94.07  ต่อมาในปี 2552  ก่อสร้างอาคารหอ้งพกัอาศยัขนาด 45 ห้อง ตั�งอยูใ่นซอยสยามไซโล  ถนนปู่เจา้สมิงพราย  

ตําบลสําโรงกลาง อํา เภอพระประแดง จังหวัดสมุ ทรปราการ  เ ริ� มให้ ลู กค้าเ ช่ าพักตั� งแต่ เ ดื อนตุ ลาคม 2552                                           

ในปี 2558 มีลูกคา้เช่าพกัอาศยัคิดเป็นร้อยละ 97.22 
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษัท ที เอส จี เอสแซท จํากัด (บริษัทย่อย) ได้ให้ บริษัท มันเดย์ แมน จํากัด                     
เช่า ที เอส เออพาร์ตเมนต ์2 อาคารหอ้งพกัอาศยั 4 ชั�นจาํนวน 45 ห้อง เลขที� 90/19 หมู่ที� 1 ซอยสยามไซโล ตาํบลสาํโรงกลาง 
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และทรัพยสิ์นส่วนควบอาคารพร้อมอุปกรณ์สาํนกังานต่างๆ และเช่าที�ดินโฉนด
เลขที� 249251 ตาํบลสําโรงใต(้สําโรง) อาํเภอพระประแดง (พระโขนง) จงัหวดัสมุทรปราการ มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี 
นบัตั�งแต่วนัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัที�  31 มกราคม 2562 

 

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั ที เอส จี เอสแซท จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดข้ายที�ดินโฉนดเลขที� 236400 , 236401            
และ 236402 เลขที�ดิน 120 , 121 , 122 หน้าสํารวจ 10154 , 10155 , 10156 ตาํบล สําโรงใต(้สําโรง) อาํเภอพระประแดง                   
(พระโขนง) จังหวดัสมุทรปราการ พร้อมอาคารพกัอาศัย 9 ชั�น 263 ห้อง พื�นที�ขนาด 9,520 ตารางเมตร เลขที� 162 ถึง 
162/262 (รวม 263 เลขหมาย) หมู่ที�  9 ตาํบลสําโรงใต ้อาํเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ ให้กับบริษัท โซล่า               
แอสฟัลท ์จาํกดั  ในราคา 75,000,000 บาท 
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มีใบอนุญาตต่างๆ ดงันี� .- 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  เลขทะเบียนที�          

3-2(5)-1/36 สป มีอาย ุ5 ปี   ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2555  ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  เนื�องจากมีเครื�องจกัรระบบลาํเลียงนํ� าตาล
ติดกบัอาคารคลงัสินคา้เทกองที�บริษทัฯ เป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 

 

2.ใบอนุญาตใหใ้ชซึ้�งวทิยคุมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของวิทยคุมนาคมและใบอนุญาตให้ตั�งสถานีวิทยคุมนาคม  
เลขทะเบียนที� 040651000100  และ 040651000099  จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เริ�มตั�งแต่วนัที� 5 กนัยายน 2540  ตลอดอายขุองเครื�อง  เพื�อบงัคบัการทาํงานหัวพ่นนํ� าตาลระยะไกล
ลงในระวางเรือเดินสมุทร 

 

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (TSGA 2)  ออกโดยสาํนกังานเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย 
เล่มที� 1 เลขทะเบียนที� 9/2559 มีอาย ุ1 ปี  ตั�งแต่วนัที� 8 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที� 7 ตุลาคม 2560 เพื�อประกอบกิจการห้องพกัอาศยั
จาํนวน 45 หอ้ง   

 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

- ไม่มี - 
 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  (TSTL)  เลขทะเบียนบริษทั  0105520002486 

ลกัษณะธุรกิจ : โรงงานทอกระสอบและรับเหมารักษาความปลอดภยั 

จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเมื�อปี 2520  เดิมชื�อบริษทั ไทยชูการ์ขนส่ง จาํกดั  มีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.- บาท  เรียกชาํระแลว้ 1.25 ลา้นบาท  และเรียกชาํระเต็มมูลค่าหุ้นในปี 2550    

โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นอยูเ่ดิมร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียน  ต่อมาในปี 2551 ที�ประชุมวิสามญั-

ผูถื้อหุน้ครั� งที� 1/2551 เมื�อวนัที� 11 มกราคม 2551  มีมติใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 45,000,000.- บาท (สี�สิบห้าลา้นบาท) 

โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เป็นทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท และที�ประชุมดงักล่าว   

มีมติใหโ้อนสิทธิในการจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธิ� ให้แก่บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

เป็นผูล้งทุนในหุน้เพิ�มทุนแทนเพื�อดาํเนินธุรกิจโรงงานทอกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ ์  ปัจจุบนับริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 77.44 ของทุนจดทะเบียนทาํให้บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  มีสถานะเป็นบริษทัย่อย        

ของบริษทัและเริ�มดาํเนินการผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑใ์นเดือนตุลาคม 2551 และในปี 2552 เพิ�มทุนจดทะเบียนอีก

จาํนวน 30  ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 80 ลา้นบาท โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 85.90  

และในเดือนมีนาคม 2558 ที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2558 ของบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  (“บริษทัยอ่ย”)   

ไดมี้มติอนุมติั เพิ�มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 80,000,000 บาท (แปดสิบลา้นบาท) เป็น 400,000,000 บาท (สี�ร้อยลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 4,000,000 หุน้ (สี�ลา้นหุ้น) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 3,200,000 หุ้น (สามลา้นสองแสนหุ้น) 

มูลค่าหุน้ละ 100 บาท(หนึ�งร้อยบาท) จดัสรรหุน้เพิ�มทุนโดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในราคาหุน้ละ 100 บาท 

(หนึ�งร้อยบาท) และในกรณีที�มีผูถื้อหุ้นเดิมรายใดสละสิทธิในการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้โอนสิทธิในการจองซื�อหุ้น

สามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการและมีมติใหค้ณะกรรมการกาํหนดเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนจากผูถื้อหุ้น

ไดต้ามความเห็นชอบ และที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2558 มีมติเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัจากเดิมมี 16 ขอ้ เพิ�ม

เป็น 17 ขอ้ โดยมีขอ้ความดงันี�  
 ขอ้ 17.  “ให้บริการท่าเรือเพื�อขนถ่ายสินคา้และตูค้อนเทนเนอร์ ระหวา่งประเทศ ตลอดจนการดูแลเก็บรักษา
สินคา้และตูสิ้นคา้” 
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ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติกาํหนดเรียกชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนครั� งที� 1 ในราคาหุน้ละ 25 บาท จากราคา

พาร์ 100 บาท โดยใหผู้ถื้อหุน้โปรดแจง้ความประสงคใ์นการจองซื�อหุน้เพิ�มทุนภายในวนัที� 7 กรกฎาคม 2558 และชาํระเงิน
ภายในวนัที� 14 กรกฎาคม 2558 สรุปวา่มีผูถื้อหุน้ซื�อหุน้เพิ�มทุนจาํนวน 14 ราย จาํนวน 3,196,508 หุน้ เป็นเงิน79,912,700 บาท  
และมีผูถื้อหุน้ไม่ประสงคซื์�อหุน้เพิ�มทุนจาํนวน 8 ราย จาํนวน 3,492 หุ้น ที�ประชุมคณะกรรมการมีมติขายหุ้นเพิ�มทุนส่วนที�เหลือ
ให้กับนายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่อยและ                  
บริษทัไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนเพิ�มเติม ดงันี�  
 เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนครั� งที� 2 ในราคาหุ้นละ 50 บาท จาํนวน 1,600,000 หุ้น  คิดเป็นเงิน 160,000,000 บาท 
ชาํระเงินภายในวนัที� 20 ตุลาคม 2558 
 เรียกชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนครั� งที� 3 ในราคาหุน้ละ 25 บาท จาํนวน 3,200,000 หุน้ คิดเป็นเงิน 80,000,000 บาท  
ชาํระเงินภายในวนัที� 15 ธนัวาคม 2558 

   เมื�อบริษทัไดเ้รียกชาํระเงินค่าหุ้นเพิ�มทุนในราคาหุ้นละ 100 บาทครบทั�งจาํนวนแลว้ ทางสาํนกัเลขานุการบริษทั
ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนและเปลี�ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนกับ              
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที� เรียบร้อยแล้ว เมื�อวนัที�  16 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของ                           
ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงันี�   

ทุนจดทะเบียน  400,000,000  บาท (สี�ร้อยลา้นบาทถว้น) 
ทุนชาํระแลว้เป็นเงิน 400,000,000  บาท (สี�ร้อยลา้นบาทถว้น) 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2558  อนุมติัลงทุนในโครงการนาํร่องติดตั�งโซล่าร์รูฟ (Solar PV Rooftop) บนหลงัคา                 
โกดงัสินคา้ของไทยชูการ์ฯ เพื�อนาํไฟฟ้าที�ไดใ้ชภ้ายในโรงทอกระสอบ และมีกาํลงัการผลิต 100 กิโลวตัต ์ใชง้บลงทุนประมาณ 
4,800,000 บาท (ไม่รวมระบบบนัไดและทางเดินบนหลงัคา)  ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 3 เดือน (หลงัจากทาํสัญญา) 
จุดคุม้ทุนประมาณ 7 ปี อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คิดเป็นร้อยละ 7                

 

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ร่วมลงทุนกบั บจก. อาร์ ซี แอล 
โลจิสติกส์ เพื�อจดัตั�ง บจก.ปู่เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 20  

 
มีใบอนุญาตต่างๆ ดงันี� .- 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ทะเบียนเลขที�        

จ 3-53(4)-36/51 สป   มีอาย ุ5 ปี  ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556  ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เพื�อผลิตกระสอบพลาสติก 
 

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จากเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย เล่มที� 13 ทะเบียนเลขที� 
35/2559  มีอาย ุ1 ปี   ตั�งแต่วนัที� 12 กรกฎาคม 2559  ถึงวนัที� 11 กรกฎาคม 2560  การทอกระสอบดว้ยเครื�องจกัร 

 

3.  ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ที�  16C กรมการขนส่งทางนํ� าและพาณิชยน์าวี กระทรวงคมนาคม ทะเบียนเลขที� 
17/2558 มีอาย ุ1 ปี ตั�งแต่วนัที� 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที� 3 พฤศจิกายน 2559 (อยู่ระหวา่งดาํเนินการต่อใบอนุญาต)    
เพื�อให้เรือใหญ่เทียบท่าขนถ่ายสินคา้ทั�วไปและคอนเทนเนอร์ทั�งในและระหวา่งประเทศมีการติดตั�งโรงพกัสินคา้ท่าเรือ             
สิ�งติดตั�งและเครื�องมือ เครื�องอุปกรณ์  ทั�งนี� ตอ้งดาํเนินการโดยมีการป้องกนัมิให้เกิดมลพิษต่อสิ�งแวดลอ้มตลอดจนมีการ
จดัทาํรายงานประจาํเดือนแสดงสถิติเกี�ยวกบัเรือที�ใชบ้ริการท่าเทียบเรือประเภทและปริมาณสินคา้ที�ผ่านท่า  ติดตั�งเครื�อง
อุปกรณ์และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

 

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล  กรมการขนส่งทางนํ� าและพาณิชยน์าวี กระทรวงคมนาคม               
ทะเบียนเลขที� 2/2559  มีอายุ 3 ปี  ตั� งแต่วนัที�  1 ธันวาคม 2558 ถึงวนัที� 30 พฤศจิกายน 2561 สําหรับประกอบกิจการ                       
ท่าเรือเดินทะเลโดยมีโรงพกัสินค้าท่าเรือสิ�งติดตั�งและเครื�องมือ เครื� องอุปกรณ์ ทั� งนี� การดาํเนินการโดยมีการป้องกัน               
มิให้เกิดมลพิษต่อสิ�งแวดลอ้มตลอดจนมีการจัดทาํรายงานประจาํเดือนแสดงสถิติเกี�ยวกับเรือที�ใช้บริการท่าเทียบเรือ    
ประเภทและปริมาณสินค้าที�ผ่านท่า  รายงานประจําปีแสดงสภาพปัจจุบันของท่าเรือเกี�ยวกับที�พกัสินค้า  สิ� งติดตั� ง             
เครื� องอุปกรณ์และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ  ตลอดจนมีการจัดตั�งด่านศุลกากรและทาํเนียบท่าเรือเพื�อรองรับ                  
การขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัของ ISPS และกรมเจา้ท่า 
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5.  บตัรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการคลงั ทะเบียนเลขที� 58-2293-1-00-1-0 

ได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตั�งแต่วนัที�  31 สิงหาคม 2558 ได้แสดงว่าเป็นผูไ้ด้รับการส่งสริม               
การลงทุนในกิจการขนถ่ายสินคา้สําหรับเรือบรรทุกสินคา้ประเภท 7.1.4 กิจการขนถ่ายสินคา้สําหรับเรือบรรทุกสินคา้            
และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที�ไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหนึ�ง มีมูลค่าไม่เกิน 198,000,000 บาท   

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบับริษัทและบริษัทย่อย  (บริษัท ท ีเอส คลงัสินค้า จาํกดั) 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจให้บริการเช่าคลงัสินคา้เพื�อให้ลูกคา้เก็บพกัสินคา้        

เพื�อการขนถ่ายขึ�นเรือเดินสมุทรหรือขนส่งออกไปจาํหน่ายภายในประเทศ  โดยมีพื�นที�ทาํการในปัจจุบนั 152 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา  

ให้บริการลูกคา้ดา้นต่างๆ คือ บริการท่าเทียบเรือ 3 ท่า  มีโกดงัเก็บสินคา้ชนิดบรรจุกระสอบให้เช่าจาํนวน 43 หลงั และ             

ถงัเก็บกากนํ� าตาลจาํนวน 2 ถงั ความจุรวม 24,000 ตนั  โดยมีสินคา้หลกัที�ใชบ้ริการไดแ้ก่ นํ� าตาลทราย  กากนํ� าตาล  ขา้วสาร  

นํ� ามนัพืชและพืชผลทางเกษตรอื�นๆ นับว่าเป็นคลงัสินคา้ที�ให้บริการรับฝากและขนถ่ายสินคา้นํ� าตาลที�ใหญ่ที�สุดในแถบ

จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

เนื�องจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษทั  คือการให้บริการขนถ่ายสินคา้ ให้บริการเช่าเหมาคลงัสินค้า          

และให้บริการท่าเทียบเรือ ลูกคา้หลกัจึงได้แก่  ผูส่้งออกนํ� าตาลว่าจ้างบริษทัให้ทาํการขนถ่ายสินคา้ที�เก็บไวใ้นคลงั               

ขึ�นเรือเดินสมุทรเพื�อส่งไปจาํหน่ายต่างประเทศและโรงงานนํ� าตาลมีนํ� าตาลทั�งชนิดเทกองและบรรจุกระสอบเขา้มาใชบ้ริการ 

ส่วนลูกคา้อื�นๆ ไดแ้ก่  ลูกคา้เช่าเหมาโกดงัเก็บสินคา้เพื�อใชเ้ก็บพกัสินคา้  ซึ�งมีทั�งสินคา้ส่งออกและจาํหน่ายภายในประเทศ  

อนัไดแ้ก่ ขา้วสาร ขา้วสาลี แป้งมนั ไมแ้ปรรูปและนํ� ามนัพืชที�ใชใ้นการประกอบอาหารและอื�นๆ  สาํหรับลูกคา้หลกัของบริษทัยอ่ย 

(บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ) ไดแ้ก่  โรงงานนํ� าตาลต่างๆ ที�นาํสินคา้มาฝากในคลงัสินคา้เพื�อรอการส่งมอบ โดยผา่นผูส่้งออก 

จะแจง้เรือมารับสินคา้ โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินการขนถ่ายสินคา้ที�บริษทั ที เอส 

คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) เป็นผูรั้บฝากสินคา้ 

 

ดงันั�นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะสอดคลอ้งและเอื�อประโยชน์กนัในเชิงกลยทุธ ์  นอกจากนี�

บริษัทย่อยทําธุรกิจทดแทนส่วนที�ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท  ทั� งนี� เพื�อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ                

ให้กวา้งขวางออกไปโดยฝ่ายบริหารจะมีการร่วมกันพิจารณาวางแผนธุรกิจและวิธีการเชื�อมโยงกับธุรกิจของบริษัท           

และบริษทัย่อยโดยมุ่งใชท้รัพยากร  อุปกรณ์เครื�องมือและช่องทางต่างๆ ของบริษทัที�มีอยูใ่ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ    

ไม่มีการดาํเนินงานที�ซํ� าซอ้นกนั 

 

เนื�องจากกิจการคลงัสินคา้มีขอ้จาํกดัในการดาํเนินธุรกิจค่อนขา้งมาก  เช่น รายไดห้ลกัจะตอ้งเป็นรายไดจ้ากการ

รับฝากสินค้า  ดังนั� นทรัพย์สินอันได้แก่ อาคารคลังสินค้าที�บริษัทย่อยถือครองอยู่เ ป็นคลังสินค้าประเภทเทกอง                  

บริษทัยอ่ยจึงไดเ้ช่าเหมาโกดงับางหลงัจากบริษทัแม่เพื�อรับฝากสินคา้ชนิดบรรจุกระสอบ  ส่วนรายไดห้ลกัของบริษทัแม่ คือ 

รายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้า  ค่าเช่าโกดัง  ค่าเทียบท่าเรือ  ค่าชั�งนํ� าหนัก  ค่านําสินค้าผ่านท่าและอื�นๆ                

ดังนั�นความสัมพนัธ์ของกลุ่มกิจการจึงเป็นลกัษณะพึ� งพากัน  ทั� งนี� เนื�องมาจากพระราชบัญญัติ คลงัสินคา้ ไซโล และ               

หอ้งเยน็ พ.ศ. 2558  มิไดก้าํหนดเงื�อนไขไวว้า่กรรมการของผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึ�ง

ในหา้ของจาํนวนหุน้ที�จดทะเบียน  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรื�องการกาํหนดเงื�อนไขควบคุมกิจการคลงัสินคา้ พ.ศ. 2535 แลว้  

ดงันั�นกรรมการของบริษทัแม่และบริษทัยอ่ยเกือบทั�งหมดเป็นกรรมการชุดเดียวกนั  ดงันั�นในส่วนของอาํนาจในการควบคุม

บริษทัยอ่ยยอ่มถูกควบคุมโดยบริษทัแม่ไปในตวั 
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เงนิลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย          
            ณ วนัที� 31  ธนัวาคม  2559 

               ชื�อบริษทั     ประเภทและลกัษณะธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

   (ลา้นบาท) 

ทุนชาํระแลว้ 

   (ลา้นบาท) 
%การถือหุน้         ตน้ทุนเงินลงทุน     มูลค่าเงินลงทุน 

 

 ผูถื้อหุน้รายใหญ่อื�น 

  ที�ถือหุน้เกิน 10% 

 

บจก. ที เอส คลงัสินคา้ คลงัสินคา้และรับฝากสินคา้ 50 12.50     64.13 10.073   ลา้นบาท 108.036   ลา้นบาท บจก. อสก.มิตรเกษตร1 

บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล ์

 

โรงงานแป้งสาลี 

และใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

399 342     69.30 316.375   ลา้นบาท 667.168 ลา้นบาท - 

บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท 

 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

และหอ้งพกัอาศยั 

50          50     79.78 40.611   ลา้นบาท 93.881 ลา้นบาท - 

บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

 

โรงงานทอกระสอบ

พลาสติกบรรจุภณัฑข์นส่ง

สินคา้และบริการรักษา

ความปลอดภยั 

400 

 

 400 

 

   85.90 

 

343.589 

   

 

ลา้นบาท 

 

 

328.905 

   

ลา้นบาท 

 

 

บมจ. นํ�าตาลขอนแก่น2 

 

 

บจก. ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั โรงงานกลั�นนํ�ามนัปาลม์ 600 500 97.16 488.544   ลา้นบาท 387.704   ลา้นบาท - 

 
ผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้อยูใ่นบริษทัยอ่ยเกินกวา่ร้อยละ 10 ไดแ้ก่    

1.  บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั  ถือหุน้อยูใ่นบริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ร้อยละ 14.15  ประกอบกิจการ

โรงงานอุตสาหกรรมนํ� าตาล  ตั�งอยู่ที� 93/1  หมู่ 9 ถนนแสงชูโต  ตาํบลดอนขมิ�น  อาํเภอท่ามะกา  จังหวดักาญจนบุรี            

โดยมีนายณรงค ์เจนลาภวฒันกลุ  เป็นกรรมการและเป็นกรรมการบริหารของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย   

 

   2.  บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยูใ่นบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 10.13  

ตั�งสาํนกังานอยูที่� อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์  ชั�น 9  เลขที� 503  ถนนศรีอยธุยา  แขวงพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400  

และมีโรงงานตั�งอยูเ่ลขที� 43 หมู่ที� 19  ถนนนํ� าพอง-กระนวน อาํเภอนํ� าพอง จงัหวดัขอนแก่น 40140   โดยประกอบธุรกิจ

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํ� าตาลเพื�อส่งออกและบริโภคในประเทศ  โดยมีนายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์  นายชลชั  ชินธรรมมิตร์   

นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์  เป็นกรรมการร่วมในบริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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4.2  ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวาคม 2559 
 

 สินทรัพย์ถาวรหลกัที�บริษัทใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

ลาํดบัที� 
สินทรัพย์ 

(ประเภท/ที�ตั�ง) 

 

พื�นที� 

 

ลกัษณะ

กรรมสิทธิ� 
มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 

 

1 

 

ที�ดนิและส่วนปรับปรุงที�ดนิของบริษทั 
    

 และบริษทัย่อย ประกอบด้วย     

 ที�ดินของบมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล  124-0-98 เป็นเจา้ของ  1,493,595,594.19 ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจาก 

 ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ตาํบลสาํโรงกลาง  (ไร่-งาน-ตรว.)    สถาบนัการเงิน 1/ 

 อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ       13-1-63 เป็นเจา้ของ   205,698,500.02 ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจาก 

         0-0-25 เป็นเจา้ของ          962,500.00 

 สถาบนัการเงิน 1/ 

                          - 

 

  
       2-0-48  

       1-3-75 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

19,080,000.00 

30,770,583.80 

                          - 

                          - 

  

       2-0-73 

       9-0-15 

 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

 

     27,739,959.36 

    175,210,170.00  

 

                          - 

ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจาก 

สถาบนัการเงิน 1/ 

                          รวม      1,953,057,307.37  

 

2 

 

อาคาร สิ�งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง 
    

 
ได้แก่  อาคารเช่า  อาคารเช่าพกัอาศัย                              

ท่าเทียบเรือ  และอื�นๆ 
    

 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 

 

เป็นเจา้ของ 

  

 303,932,933.58 

 

ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจาก 

     สถาบนัการเงิน 1/ 

 บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ    72,439,768.28                           - 

      

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั  เป็นเจา้ของ     6,053,110.32                           - 

      

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ       108,270,049.98 ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจาก 

     สถาบนัการเงิน 3/ 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ  192,185,753.19 ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บ 

     สถาบนัการเงิน  

 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  เป็นเจา้ของ    90,258,083.79 ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บ 

     จากสถาบนัการเงิน 2/ 

                          รวม        773,139,699.14  
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ลาํดบัที� 
สินทรัพย์ 

(ประเภท/ที�ตั�ง) 

พื�นที� 

(ตารางเมตร) 
การถือสิทธิ มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 

3 เครื�องจักร เครื�องมือ และอุปกรณ์     

 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ    6,083,310.00                            - 

 บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ    5,169,307.00                            - 

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั    เป็นเจา้ของ            44,736.32                            - 

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ      264,024,066.63 ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บ 

     จากสถาบนัการเงิน 3/ 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ      535,995,382.66 ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บ 

     จากสถาบนัการเงิน  

 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั     เป็นเจา้ของ      302,068,909.16 ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บ 

     จากสถาบนัการเงิน 2/ 

                          รวม       1,113,385,711.77  

      4 เครื�องตกแต่ง และเครื�องใช้สํานักงาน     

 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                           เป็นเจา้ของ                      1,218,647.39 - 

 บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ  27,890.90 - 

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั  เป็นเจา้ของ 13.00 - 

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ       1,631,481.47                             - 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ                            3,874,033.08 - 

 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั  เป็นเจา้ของ         874,367.70 - 

                          รวม          7,626,433.54  

      5 ยานพาหนะ     

 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                             เป็นเจา้ของ       14,097,796.29 - 

 บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ  1,119,728.62 - 

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั  เป็นเจา้ของ                1.00 - 

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ 673,264.67 - 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ 10,737,298.65 - 

 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั   เป็นเจา้ของ 1.00                             - 

 รวม   26,678,090.23 
 

 

 รวมทั�งสิ�น       3,873,887,242.05  

 

หมายเหตุ   

1/   ที�ดินโฉนดเลขที� 319, 321, 324, 326-7, 329, 358, 360-1, 391, 812, 820, 5568, 6502, 8051, 9081, 21847, 24100, 24811, 

26948,  28881-91, 28893-5 และ 64261 พร้อมโกดงัเก็บสินคา้ของ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) คํ�าประกนั

วงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 750 ลา้นบาท และที�ดินโฉนดเลขที� 806, 22186, 22188, 22189, 46218, 

112862, 178109, 178487, 178486, 249104, 249148 คํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 50 ลา้นบาท 

และที�ดินโฉนดเลขที�  249253, 9082 คํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 175 ลา้นบาท 
2/   อาคารโรงงานทอกระสอบและเครื�องจกัรของบริษทัที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บ

จากสถาบนัการเงินจาํนวน 85 ลา้นบาท 
3/   อาคารโรงงานนํ� ามนัปาล์มของบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั ค ํ� าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

จาํนวน 46 ลา้นบาท  และเครื�องจกัรนํ� ามนัปาลม์จาํนวน 327 ลา้นบาท     
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5.  ข้อพพิาททางกฏหมาย 
 
ในปี 2559  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที�มีผลกระทบ             

ต่อทรัพยสิ์นหรือผลการดาํเนินธุรกิจแต่อยา่งใด 
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6.  ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 

6.1  ข้อมูลทั�วไป 

ชื�อ         บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

    Thai Sugar Terminal Public Company Limited 

ชื�อย่อ    TSTE (ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

เลขทะเบียนบริษัท  0107537001692  

ประเภทธุรกจิ   บริการขนถ่ายสินคา้ขึ�นเรือเดินสมุทร ใหเ้ช่าโกดงัเก็บสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

เวบ็ไซต์   www.tstegroup.com 

ที�ก่อตั�ง    2519 

วนัแรกที�ซื�อขายหุ้น  13 กรกฎาคม 2533 

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ที�ตั�งสํานักงานและคลงัสินค้า 90 หมู่ที� 1 ถนนปู่เจา้สมิงพราย ตาํบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

6.2  ข้อมูลสําคญัอื�น 

ทุนจดทะเบียน   191,663,805 บาท   

(หนึ�งร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหกแสนหกหมื�นสามพนัแปดร้อยหา้บาท) 

ทุนชําระแล้ว   191,663,590.50 บาท  

(หนึ�งร้อยเกา้สิบเอ็ดลา้นหกแสนหกหมื�นสามพนัหา้ร้อยเกา้สิบบาทหา้สิบสตางค)์ 

    ประกอบดว้ยหุน้สามญั 383,327,181 หุน้ 

มูลค่าหุ้นที�ตราไว้   หุน้สามญั หุน้ละ 0.5 บาท  

หุ้นบุริมสิทธิ   - 0 -  หุน้ 

รอบระยะเวลาบัญชี  1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 
 

สํานักงานใหญ่ 

ที�ตั�ง    90  หมู่ที� 1  ถนนปู่เจา้สมิงพราย  ตาํบลสาํโรงกลาง  อาํเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 

โทรศัพท์     0-2183-4567 (10 สายอตัโนมติั) 

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

อเีมล์        Thaisugarterminal@gmail.com   

เวบ็ไซต์   www.tstegroup.com 
 

 

สํานักเลขานุการบริษัท 

โทรศัพท์   0-2183-4567  ต่อ 1031 

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

อเีมล์         jurairat.n@tstegroup.com 
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6.3  บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหุ้น   บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ที�ตั�ง  เลขที� 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์     0 2009-9000 

โทรสาร     0 2009-9991  

TSD Call center   0 2009-9999  

เวบ็ไซต์   http://www.set.or.th/tsd 

อเีมล์    SETContactCenter@set.or.th 

  

 

 

ผู้สอบบัญชี   บริษัท สํานักงาน เอ เอม็ ซี จาํกดั         

โดย  นายอาํพล  จาํนงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  4663  และ/หรือ  

นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  4664  และ/หรือ 

นายนริศ  เสาวลกัษณ์สกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  5369   

ที�ตั�ง    191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์  ชั�น19  ยนิูต 4 

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท์     0-2231-3980-7 

โทรสาร     0-2231-3988 

อเีมล์    amc@amc-mri.com  

 

 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจาํกดั    โดย 

    นางสาวกรกช  วนสวสัดิ�  

ที�ตั�ง    267/1  ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 

แขวงบางซื�อ  เขตบางซื�อ  กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศัพท์     0-2587-8080 

โทรสาร     0-2585-2018 

อเีมล์    internalaudit@dharmniti.co.th 

เวบ็ไซต์    http://www.dharmniti.co.th 
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7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ทุนจดทะเบียน  

บริษทั มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 191,663,805 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 383,327,610 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 

 

ทุนชําระแล้ว 

เรียกชาํระหุน้สามญัแลว้จาํนวน 383,327,181 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท เป็นเงิน 191,663,590.50 บาท คงเหลือ

จาํนวนหุน้ที�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 429 หุน้ 
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7.2  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  สิ�นสุด ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2559  
 

ลาํดับที� ชื�อผู้ถือหุ้น 
ปี 2559 

ชื�อผู้ถือหุ้น 
ปี 2558 

จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

บมจ.นํ�าตาลขอนแก่น 

นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 

บจก.ประจวบอุตสาหกรรม 

นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ ์

นางสาวเยาวลกัษณ์ ชุติมาวรพนัธ์ 

บจก.นํ�าตาลราชบุรี 

บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร 

นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์ 

นางบุญพร้อม  ชินพิลาศ 

นางพชัรี  ชินธรรมมิตร 

   91,301,062  

   63,818,515  

   38,000,252  

   31,299,893  

   27,206,675  

18,169,749        

17,448,466       

16,027,170       

5,402,978 

  3,978,471 

23.82 

16.65 

9.91 

8.17 

7.10 

4.74 

4.55 

4.18 

1.41 

1.04 

บมจ.นํ�าตาลขอนแก่น 

นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 

บจก.ประจวบอุตสาหกรรม 

นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ ์

นางสาวเยาวลกัษณ์ ชุติมาวรพนัธ์ 

บจก.นํ�าตาลราชบุรี 

บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร 

นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์ 

นางบุญพร้อม  ชินพิลาศ 

นางพชัรี  ชินธรรมมิตร 

69,167,472 

48,347,360 

28,218,168 

23,712,040 

20,611,118 

13,764,960 

12,141,796 

11,928,664 

7,171,120 

3,013,994 

23.82 

16.65 

9.72 

 8.17 

7.10 

 4.74 

4.18 

4.11 

2.47 

1.04 

11 ผูถื้อหุน้อื�น 70,673,952 18.44 ผูถื้อหุน้อื�น 52,323,166 18.02 

 จาํนวนหุน้ทั�งหมด 383,627,181 100.00 จาํนวนหุน้ทั�งหมด 290,399,934 100.00 
 

 

-  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ หรือการดาํเนินงานของบริษทั 

   อยา่งมีนยัสาํคญั 
 - ไม่มี – 
 
 -  ขอ้ตกลงระหวา่งกนัในกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ (Shareholding Agreement) 
 - ไม่มี – 

 
-  ตั�งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2558 บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ริ�มถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ 

 รายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 เรื�อง งบการเงินรวม ฝ่ายบริหารของ บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)
ได้ประเมินเรื� องอาํนาจการควบคุมในบริษทั และพบว่าไม่มีส่วนร่วมในอาํนาจการควบคุมบริษทั ดังนั� น                 
จากเดิมที�บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ถือวา่บริษทัเป็นบริษทัยอ่ย จึงเปลี�ยนสถานะเป็นบริษทัร่วม 

 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อื�น  

- ไม่มี -  

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั   

หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสาํรองตามกฎหมายแลว้   หากไม่มีเหตุจาํเป็นอื�นใดและการจ่ายเงินปันผลนั�นไม่มีผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ทั�งนี�การจ่ายเงินปันผลใหน้าํปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพิจารณา  เช่น ผลการดาํเนินงาน 

ฐานะการเงิน  สภาพคล่อง  แผนขยายงาน  เป็นตน้ 
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เมื�อคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น  

เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลได้แลว้ให้รายงาน             

ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุ้นละเท่า ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครั� งคราวได ้  เมื�อเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนั�น

และรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ปีที�จ่ายเงินปันผล 
   ผลการดาํเนินงาน 
         ประจาํปี  

         กาํไรสุทธิ 
  (บาท) 

      กาํไรต่อหุ้น 
 (บาท) 

อตัราการจ่ายปันผล 
(บาทต่อหุ้น) 

 อตัราการจ่ายปันผล 
ต่อกาํไรสุทธิ (%) 

ปี 2555 2554 68,742,237 0.52 0.24 46.15 
ปี 2556 2555 192,581,706 1.33 0.34 23.30 
ปี 2557 2556 97,867,872 0.67 0.24 35.61 
ปี 2558 2557 117,781,424 0.41 0.50 61.63 
ปี 2559 2558 89,846,039 0.26 0.01611111111 52.07   

 

หมายเหตุ  *ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2558 ครั� งที� 1/2559  เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล

เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0611111111 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.07  หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน  17.746 ลา้นบาท และ

จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัจากหุน้ทั�งหมดของบริษทัไม่เกิน 58,079,972 หุน้ ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล

มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั�งหมดไม่เกิน 58,079,972 หุ้น หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 29,039,986  บาท 

คิดเป็นอตัราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นบริษทัฯ จะจ่ายให้กบัผูถื้อในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการ

จ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1611111111 บาท เงินปันผลทั�งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามอตัราที�

กฎหมายกาํหนด 
 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเมื�อบริษทันั�นๆ มีกาํไรพอสมควรและจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที�ขาดทุน   นอกจากนี�ยงัพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั�นๆ  หากกระแสเงินสด-

คงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอและไดต้ั�งสาํรองตามกฎหมายแลว้บริษทัยอ่ยนั�นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีๆ ไป   

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหก้บับริษทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัเรื�องการจ่ายเงินปันผล  ซึ� งตอ้งไดรั้บมติ

จากที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นและสามารถจ่ายเป็นการเฉพาะคราวได้   โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องมีกําไรพอสมควร                  

กรณีขาดทุนห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว   นอกจากนี� การจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการ                 

กนัเงินสาํรองไวอ้ยา่งนอ้ยร้อยละหา้ของกาํไรจนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนทุนของบริษทั 
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8.  โครงสร้างการจดัการ  

 

8.1 โครงสร้างการจดัการ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะทาํงานบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

สาํนกัเลขานุการบริษทั 

สายงานพฒันาโครงการ 

และระบบงาน 

สายงานธุรกิจท่าเรือ 

และคลงัสินคา้ทั�วไป 

สายงานธุรกิจท่าเรือ 

คอนเทนเนอร์ 

สายงานธุรกิจและ 

การลงทุนอื�นๆ 

สายงานบญัชีและการเงิน สายงานสาํนกังาน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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8.1.1) คณะกรรมการบริษัท 

รายชื�อคณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์                 

ลงวนัที� 11 มกราคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการ 15 ท่าน  ดงันี�  
 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง วาระการดาํรงตําแหน่ง 

1 นายปรีชา   อรรถวิภชัน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เมษายน  2557 – เมษายน 2560 

2 นายประภาส   ชุติมาวรพนัธ์* ประธานกรรมการบริหาร เมษายน  2558 – เมษายน 2561 

3 นายพงศ ์  ชินธรรมมิตร*   รองประธานกรรมการบริหาร เมษายน  2559 – เมษายน 2562 

4 นายชนะชยั   ชุติมาวรพนัธ์*  รองประธานกรรมการบริหาร เมษายน  2558 – เมษายน 2561 

5 นายณรงค ์  เจนลาภวฒันกุล* กรรมการบริหาร เมษายน  2558 – เมษายน 2561 

6 นายจเด็จ   อินสวา่ง   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ เมษายน  2559 – เมษายน 2562 

 นายสรวง   เรืองศุข กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมษายน  2556 – เมษายน 2559 

ครบวาระและไม่ประสงค-์ 

ต่อวาระกรรมการ 

 นายนิสากร   พากเพียร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมษายน  2556 – เมษายน 2559 

ครบวาระและไม่ประสงค-์ 

ต่อวาระกรรมการ 

7 นางสาวจุฑาทิพย ์  อรุณานนทช์ยั   กรรมการอิสระ เมษายน  2557 – เมษายน 2560 

8 นายวินย ์  ชินธรรมมิตร*  กรรมการ  เมษายน  2557 – เมษายน 2560 

9 นายชลชั   ชินธรรมมิตร์    กรรมการ เมษายน  2559 – เมษายน 2562 

10 นายสมชาย   ชินธรรมมิตร์   กรรมการ  เมษายน  2557 – เมษายน 2560 

11 นายธนดล   สุจิภิญโญ       กรรมการ  เมษายน  2557 – เมษายน 2560 

 ดร.สุภสร   ชโยวรรณ 

 

กรรมการ 

ลาออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

  ณ วนัที� 31 มกราคม 2560 

เมษายน 2558 – เมษายน 2561 

 

12 นายพลัลภ   เหมะทกัษิณ* 

 

กรรมการ  

ไดรั้บแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

มีผล  ณ วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2560   

  โดยมีวาระคงเหลือเท่ากบักรรมการลาออก 

กุมภาพนัธ์ 2560 – เมษายน 2561 

 

 ดร.ชาญกฤช   เดชวิทกัษ*์ กรรมการบริหาร 

 

 

ลาออกจากการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ มีผล  

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 

13 นางเยาวนุช   เดชวิทกัษ*์ กรรมการบริหาร 

 

 

 

มกราคม 2559 – เมษายน 2561 

ไดรั้บการแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ  มีผล 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 

14 นายสุวฒัน์   สมัมาชีพวิศวกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

ไดรั้บการแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่ง  

เมษายน 2559- เมษายน 2562  

15 นางพวงทิพย ์  ศิลปศาสตร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

ไดรั้บการแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่ง 

เมษายน 2559 - เมษายน 2562 
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หมายเหตุ     
1. ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ครั� งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559  มีมติแต่งตั�งกรรมการ            

ที�ครบวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�ง  ไดแ้ก่ 
1   นายชลชั   ชินธรรมมิตร์ 
2   นายพงศ ์  ชินธรรมมิตร 
3   นายจเดจ็   อินสวา่ง 
4   นายสุวฒัน์   สมัมาชีพวศิวกลุ 
5   นางพวงทิพย ์  ศิลปศาสตร์ 

2. * หมายถึง กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั โดยกาํหนดให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั              
2  คน  ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

3. ดร.ชาญกฤช เดชวิทกัษ์ ไดล้าออกจากตาํแหน่ง กรรมการบริหาร และกรรมการบริษทั(ผูมี้อาํนาจลงนาม-
ผูกพนับริษทั) เนื�องจากติดภารกิจหลายประการ โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และที�
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 12/2558 เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม 2558 ไดแ้ต่งตั�งนางเยาวนุช  เดชวิทกัษ ์ 
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร  และกรรมการบริษทั (ผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั) ทดแทนกรรมการ           
ที�ลาออก โดยใหมี้วาระคงเหลือเท่ากบักรรมการที�ลาออก 

4. นายนิสากร พากเพียร ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง เดือนเมษายน 2559 และไม่ประสงคต์่อวาระ 
5. นายสรวง เรืองสุข ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง เดือนเมษายน 2559 และไม่ประสงคต์่อวาระที�ประชุมสามญั- 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ครั� งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559  มีมติแต่งตั�งนายสุวฒัน์ สัมมาชีพวิศวกุล และ
นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์  แทนกรรมการที�ไม่ต่อวาระ 

6. ดร.สุภสร ชโยวรรณ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมาเดือนมกราคม 2560 และที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั            
ครั� งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 23 มกราคม 2560 ไดแ้ต่งตั�งนายพลัลภ เหมะทกัษิณ  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
(ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) ทดแทนกรรมการที�ลาออก โดยใหมี้วาระคงเหลือเท่ากบักรรมการที�ลาออก 

 

การถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ  ณ วนัที�  31  ธันวาคม  2559   เปรียบเทยีบกบั ณ สิ�นสุดปี  2558 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ 
จาํนวนหุ้น (หุ้น) จาํนวนหุ้น 

เพิ�ม (ลด) 
ระหว่างปี 3 

ร้อยละของหุ้น 
ที�มสิีทธิออกเสียง 31 ธ.ค.2559 31 ธค.2558 

1 นายปรีชา  อรรถวภิชัน*์ 15,681 11,880 3,801 0.004 
2 นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์ 2       20,389,317  14,156,582 6,232,735 5.319 
3 นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร - - -  - 
4 นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์       63,818,515  48,347,360 15,471,155 16.649 
5 นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ - - - - 
6 นายจเดจ็  อินสวา่ง* - - - - 
7 นายวนิย ์ ชินธรรมมิตร 2,827,811 2,142,282 685,529 0.738 
8 นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 191,664 145,200 46,464 0.500 
9 นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 625,781 474,078 151,703 0.163 
10 นายธนดล  สุจิภิญโญ 3,834,354 2,904,814 929,540 1.000 
11 นางสาวจุฑาทิพย ์ อรุณานนทช์ยั* 153,331 116,160 37,171 0.040 
12 ดร.สุภสร  ชโยวรรณ - - - - 
13 นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 23,712,040 7,587,853 8.165 
14 นายสุวฒัน์  สมัมาชีพวศิวกลุ* - - - - 
15 นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์* - - - - 
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หมายเหตุ 

1.  * หมายถึง กรรมการอิสระ 

2.  การถือหุน้ของกรรมการและคู่สมรส 

 2.1  นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ ์ ถือหุน้จาํนวน 17,448,466  หุน้ 
          นางสุมิตรา  ชุติมาวรพนัธ ์ ถือหุน้จาํนวน   2,940,851  หุน้ 
3.  จาํนวนหุน้ที�เพิ�มขึ�นส่วนหนึ�งเกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้เมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2559 และไดสิ้ทธิจองหุน้

เพิ�มทุนจดทะเบียนเมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2559 
 

อาํนาจของคณะกรรมการบริษัท 

1.  คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจดูแลและจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั                  

รวมทั�งมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ที�ชอบดว้ยกฎหมาย  ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั 
2.  คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจแต่งตั�งคณะกรรมการคนหนึ�งเป็น  ประธานกรรมการและจะแต่งตั�งรองประธาน-

กรรมการก็ไดต้ามที�คณะกรรมการเห็นสมควร 
3.  คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจแต่งตั�งกรรมการผูจ้ดัการ  และกรรมการรองผูจ้ดัการก็ไดต้ามที�คณะกรรมการ

เห็นสมควร 

4. คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจแต่งตั� งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ� งประกอบด้วย  กรรมการผูจ้ ัดการ 
กรรมการรองผูจ้ดัการ และกรรมการจาํนวนหนึ�งมีอาํนาจหนา้ที�จดัการงานและดาํเนินกิจการของบริษทัตามที�คณะกรรมการ

บริษทักาํหนดโดยใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 
5.  คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจแต่งตั�งกรรมการจาํนวนหนึ�ง เป็นคณะทาํงานทาํหนา้ที�ศึกษาและพิจารณาเรื�องต่างๆ 

และ/หรือพิจารณาสรรหาตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร 
 

บริษทั ไดก้าํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั  ดงันี� .- 
1.  นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ 4.  นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ 

2.  นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 5.  นายวนิย ์  ชินธรรมมิตร 
3.  นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร 6.  นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์

โดยกรรมการสองในหกคนนี�ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั ที�ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ครั� งที� 12/2558 มีมติแต่งตั�งนางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการบริษทั (ผูมี้อาํนาจ   
ลงนามผกูพนับริษทั) ทดแทนกรรมการที�ลาออก โดยใหมี้วาระคงเหลือเท่ากบักรรมการที�ลาออก 

 

บทบาท  หน้าที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

1.  ดูแลและจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัรวมทั�งมติที�ประชุมผูถื้อหุน้
ดว้ยความซื�อสตัยแ์ละรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2.   กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัและกาํกบัดูแล (Monitor and Supervise) ใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการ     

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ�นใหแ้ก่กิจการและ
สร้างผลตอบแทนที�ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

3.  ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย  
เวน้แต่  เรื�องดงัต่อไปนี�คณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ก่อนการดาํเนินการ 

3.1  เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
3.2    การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�มีมูลค่าเกินกวา่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด 
3.3  การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นที�สาํคญัที�มีมูลคา่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของสินทรัพยร์วมตาม   

      งบการเงินรวมล่าสุด 
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และในกรณีดงัต่อไปนี�จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการและที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั 

 (ข)  การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

 (ค)  การทาํ  แกไ้ข  หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทั  ทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั  

                    การมอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมี 

                    วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 (ง)  การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

 (จ)  การเพิ�มทุน  การลดทุน การออกหุน้กู ้ การควบหรือเลิกบริษทั 

 (ฉ)   การใดที�พระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์หรือประกาศตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้  

                   เช่น  การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน หรือรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

4.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพฒันาผูบ้ริหาร  รวมถึงการกาํหนด

ค่าตอบแทนสรรหาและกาํหนดผูสื้บทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงและประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ  

รวมทั�งดูแลใหบ้ริษทัมีกระบวนการที�มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

5.  ดูแลใหมี้การกาํกบัตรวจสอบ ทั�งจากผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอกใหท้าํหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิผล 

6.   อนุมติังบการเงินประจาํไตรมาส  รายงวดและประจาํปีและดูแลใหมี้การจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชี           

ที�รับรองทั�วไป 

7. คณะกรรมการจะดาํเนินการจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั� ง และ/หรือในกรณีที�มีเรื� องที�จะตอ้งให้

คณะกรรมการพิจารณา  ซึ� งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที� เหมาะสมในการประชุมประจาํเดือน ก็จะจัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการเพิ�มขึ�นตามที�เห็นสมควร 

-  มีการกาํหนดระเบียบการประชุมวาระหลกัของการประชุมไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจนตลอดปี เช่น  

   ระเบียบวาระเพื�อรับรอง  เพื�อทราบ  เพื�อพิจารณาและระเบียบวาระอื�นๆ 

-  การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูที้�เกี�ยวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

-  เปิดโอกาสใหมี้การแสดงความเห็นอยา่งมีอิสระ 

-   กาํหนดเวลาในการพจิารณาแต่ละวาระไวอ้ยา่งเพียงพอ เพื�อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งรอบคอบ 

-  ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม 

8.  รับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  โดยจดัใหมี้ช่องทางในการสื�อสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

9.  มีความตั�งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Intergrity)ในการดาํเนินธุรกิจ 

10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ชี�ยวชาญจากสาขาวชิาชีพต่างๆ  เพื�อการตดัสินใจที�ถูกตอ้งแม่นยาํ 

11.  กรรมการตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ  มีความสนใจใน 

      กิจการของบริษทัที�ตนเองเป็นกรรมการ 

12.  คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีภายในไม่เกินสี�เดือน

นบัแต่วนัปิดบญัชีทาํงบดุลงวดสิ�นปีของบริษทั การประชุมคราวอื�นๆ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั   คณะกรรมการจะเรียก-

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

13.  คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดของรอบปีของบริษทัเสนอต่อ

ที�ประชุมผูถื้อหุน้  ในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนี�   และคณะกรรมการบริษทั

ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จสิ�นก่อนการนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษทัจะได้รับการแต่งตั� งให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื�อความต่อเนื�องในการดาํเนินงาน            

วาระของการดาํรงตาํแหน่งอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  ในกรณีที�กรรมการดาํรงตาํแหน่ง-  

จนครบวาระ   ที�ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาผลการดาํเนินงานของกรรมการที�ครบวาระวา่กรรมการผูที้�ครบวาระนั�น

ได ้สละเวลาในการปฏิบ ัติหน ้า ที�ตามบทบาทหน้าที �และความรับผ ิดชอบได ้อย ่าง เต ็มความสามารถหรือไม่                            

ซึ� งเมื�อคณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่งตั� งกรรมการผูที้�ครบวาระนั�นให้กลบัเขา้               

ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�งและนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป หากกรรมการประสงคจ์ะลาออก

จากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษทั 

การกาํหนดจาํนวนวาระที�จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านที�สุดคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่  เนื�องจาก

การดําเนินธุรกิจของบริษัท  แม้จะเป็นการดําเนินธุรกิจบริการแต่ลูกค้าหลักเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมนํ� าตาล                      

ซึ�งดาํเนินธุรกิจที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัส่วนราชการหลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอื�นๆ   ดงันั�นผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

จะตอ้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมนํ� าตาลและเป็นผูถื้อหุน้และตวัแทนผูถื้อหุ้นใหญ่   

ซึ�งไดแ้ก่โรงงานนํ� าตาล จึงไม่ไดก้าํหนดจาํนวนวาระที�จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านที�สุด    อยา่งไรก็ตามการพิจารณา 

จะคาํนึงถึงความรู้ความสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านที�ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจะกลบัเขา้มา

ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีก 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทั มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไวอ้ยา่งเป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปี  โดยปกติประชุมเดือน

ละ 1 ครั� ง  และมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น  เพื�อให้กรรมการของบริษทั ไดร้ับทราบและจดัสรรเวลา          

เพื�อเขา้ร่วมประชุมพิเศษตามความจาํเป็นในการประชุมแต่ละครั� ง  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูก้าํหนด

ระเบียบวาระการประชุมที� ชัดเจนตั� งแต่ เ รื� องสืบเนื� องจากการประชุมครั� งที� ผ่านมา  เ รื� องเสนอเพื�อทราบและ                                     

เรื� องเสนอเพื�อพิจารณา   มีเอกสารประกอบการประชุมที�ครบถว้น เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า              

ก่อนวนัประชุม  เพื�อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ�มเติม               

จากผูที้�บริษทักาํหนดไวก่้อนเขา้ร่วมประชุม  การประชุมแต่ละครั� งใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชั�วโมง  ในการประชุมกรรมการ 

ทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย  มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงาน               

การประชุมที�ผา่นการรับรองแลว้จากคณะกรรมการบริษทั  เพื�อใหก้รรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบอา้งอิงได ้

 

อนึ�ง  ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรื�องพิจารณาเกี�ยวกบัการทาํธุรกรรมต่างๆ ที�มีกรรมการหรือผูบ้ริหาร    

ที�มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนที�เกี�ยวขอ้งแลว้  กรรมการหรือผูบ้ริหารที�มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมการประชุมพิจารณาในเรื�องนั�นๆ 

 

ในปี 2559  คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทั�งหมด 12 ครั� ง  โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

แต่ละท่าน  ดงันี� .- 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี 2559 

 

ลาํดบัที� ชื�อกรรมการ ตําแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษทั 

1 นายปรีชา อรรถวภิชัน์ กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ 12/12 

2 นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ ประธานกรรมการบริหาร 12/12 

3 นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร รองประธานกรรมการบริหาร 12/12 

4 นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ รองประธานกรรมการบริหาร 12/12 

5 นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล กรรมการบริหาร 12/12 

6 นายจเดจ็ อินสวา่ง 
กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
12/12 

7 นางสาวจุฑาทิพย ์ อรุณานนทช์ยั กรรมการอิสระ 11/12 

8 นายวนิย ์ ชินธรรมมิตร กรรมการ 11/12 

9 นายชลชั ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 11/12 

10 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 11/12 

11 นายธนดล สุจิภิญโญ กรรมการ 11/12 

12 ดร.สุภสร ชโยวรรณ กรรมการ 11/12 

13 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 12/12 

14 นายสุวฒัน์ สัมมาชีพวศิวกุล 
กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน 
8/12 

  15 นางพวงทิพย ์         ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 7/12 

 
หมายเหตุ 
ลาํดบัที� 14 และ 15 มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ครั� งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559  แต่งตั�ง 

เขา้เป็นกรรมการเมื�อเดือนเมษายน 2559 
 

การประชุมของคณะกรรมการที�ไม่ใช่กรรมการผู้บริหาร  ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมหารือเกี�ยวกบักิจการ           

ของบริษทัร่วมกนัระหวา่งของกรรมการเอง  ไม่ไดมี้การจดัทาํหนงัสือนดัประชุมกนัอยา่งเป็นทางการและไม่มีการจดัทาํ-

บันทึกการประชุม   โดยกรรมการที�ไม่ใช่กรรมการที� เป็นผูบ้ริหารจะนําเรื� องที�ได้หารือกันมาแสดงความคิดเห็นกัน                

ในที�ประชุมคณะกรรมการ  

 

ส่วนการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย  ที�มีสมาชิกเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จะมีการแจง้นดัประชุม  มีบนัทึกการประชุมและนาํเสนอบนัทึกการประชุม

พร้อมขอ้คิดเห็นแนบในเอกสารการประชุมคณะกรรมการในแต่ละคราว 
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การแต่งตั�งและถอดถอนกรรมการ 

การแต่งตั�งและถอดถอนกรรมการบริษัท  สรุปได้ดงันี� 

1.  กรรมการของบริษทัเลือกตั�งโดยที�ประชุมผูถื้อหุ้น  โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ห้าคน ซึ� งกรรมการไม่นอ้ยกวา่

กึ� งหนึ� งของจํานวนกรรมการทั� งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักรและมีกรรมการที� เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3               

ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด   ซึ� งปัจจุบนับริษทั มีกรรมการอิสระจาํนวน 5 คน  จากจาํนวนกรรมการทั�งหมด 15 คน   

โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบติัตามที�กฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด 

2.  ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งกรรมการที�มีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

(1) ผูถื้อหุน้รายหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถือ 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั� งหมดตาม (1) เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน         

เป็นกรรมการก็ได ้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการ  เท่าจาํนวน

กรรมการที�จะพึงมีหรือจะเลือกตั�งในครั� งนั�น 
(4) ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการ           

ที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น   ใหผู้เ้ป็นประธานในที�ประชุมนั�นเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

3. ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครั� งให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหนึ� งในสามเป็นอัตรา                       

ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้  ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ� งในสาม  กรรมการที�-

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น  ให้กรรมการจับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก         

ส่วนในปีที�สามและปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

4.  นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

(4) ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 

5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื�นใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถึงบริษทั 

6. ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล   

ซึ� งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจาํกัด  พ.ศ. 2535  

ตามที�คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาและเสนอที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณาเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน  บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว   

จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนกรรมการ          

ที�ยงัเหลืออยู ่

7. ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ� งออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้            

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุน้  ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่

กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือ  โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

8.  กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
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การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 

บริษทัไดก้าํหนดแบบประเมินการปฏิบติังานของกรรมการทั�งคณะเพื�อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  เนื�องจากกรรมการเป็นผูมี้บทบาทสําคญัอย่างยิ�งในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลกิจการและกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซึ� งผลการประเมินนั�น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และ               

หาขอ้สรุปเพื�อกาํหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการต่อไป 

สาํหรับในปี 2559 บริษทัใชแ้บบประเมิน ดงันี�  

1. ชุดที� 1  แบบประเมินตนเองของกรรมการทั�งคณะ 

2. ชุดที� 2  การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ /การกาํกบัดูแล / การบริหารความเสี�ยง 

2.1  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

หวัขอ้ประเมินมี ดงันี�   

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  

2) บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

ทั�ง 6 หัวขอ้อยู่ในเกณฑ์ที�ดีการดาํเนินการตามนโยบายการกาํกับดูแลที�ไดรั้บอนุมติัและ/หรือแนวปฏิบติัที�ดี 

(Good Practices)  คะแนนเฉลี�ย 3.49 (จากคะแนนเตม็ 5.00) 

บริษทัใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์กลต.) เป็นผูก้าํหนด แบ่งเป็น หมวดต่างๆ ดงันี�  

หมวดที� 1 การควบคุมภายในบริษทั 

หมวดที� 2 การประเมินความเสี�ยง 

หมวดที� 3 การควบคุมการปฏิบติังาน 

หมวดที� 4 ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล 

หมวดที� 5 ระบบการติดตาม 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

1.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัและดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม  รวมทั� งเอกสารต่างๆ เพื�อให้ 

      คณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 

2.  เป็นประธานที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

3.  เสริมสร้างมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของคณะกรรมการบริษทั 

4.  เป็นประธานที�ประชุมผูถื้อหุน้และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามระเบียบวาระ 

     ที�กาํหนดไว ้

5.  ดูแลใหก้ารติดต่อสื�อสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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สําหรับอาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่กาํหนดไว้ดงันี� 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจและหนา้ที�เกี�ยวกบัการบริหารบริษทัตามที�คณะกรรมการ

มอบหมายและจะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด ซื�อสัตย ์สุจริต

และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้อยา่งดีที�สุด   อาํนาจหนา้ที�ของประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ใหร้วมถึงเรื�องหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปนี� .- 

  ดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 

  บริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  คาํสั�งและมติที�ประชุมของ

คณะกรรมการและ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกประการ 

  เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา  ติดต่อ  สั�งการ  ดาํเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร   

คาํสั�งหนงัสือแจง้หรือหนงัสือใด  ๆที�ใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการ  รัฐวสิาหกิจและบุคคลอื�น  ตลอดจนใหมี้อาํนาจ   กระทาํการใด  ๆ

ที�จาํเป็นและสมควรเพื�อใหก้ารดาํเนินการขา้งตน้สาํเร็จลุล่วงไป 

  เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งทุกตาํแหน่งรวมถึงการบรรจุ  แต่งตั�ง  ถอดถอน เลื�อน ลด  

ตดัเงินเดือน  หรือค่าจา้งลงโทษทางวินยัตลอดจนให้ออกจากตาํแหน่งตามระเบียบ  ขอ้กาํหนดหรือคาํสั�งที�คณะกรรมการ

ของบริษทักาํหนด  แต่ถา้เป็นพนกังานหรือลูกจา้งชั�นที�ปรึกษา   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

หรือผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าขึ�นไปจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  และให้มีอาํนาจกาํหนด

เงื�อนไขในการทาํงานของพนักงานและลูกจา้งและออกระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานของบริษทั  โดยไม่ขดัหรือแยง้กบั

ระเบียบขอ้กาํหนดหรือคาํสั�งที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด 

  มีอาํนาจในการมอบหมายใหบุ้คคลอื�นปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้ โดยการมอบอาํนาจการมอบหมายดงักล่าว   

ใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งระเบียบ  ขอ้กาํหนดหรือคาํสั�งที�คณะกรรมการของบริษทั และ/หรือบริษทักาํหนดไว ้

ทั�งนี�   การใชอ้าํนาจของประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้  

หากประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะ

ใดๆ กบับริษทัในการใชอ้าํนาจดงักล่าว 
 

8.1.2) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย  

 
 

ลาํดบั 
 

รายชื�อกรรมการ 
 

ตาํแหน่ง 

1 นายประภาส      ชุติมาวรพนัธ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายพงศ ์             ชินธรรมมิตร รองประธานกรรมการบริหาร 

3 นายชนะชยั         ชุติมาวรพนัธ์ รองประธานกรรมการบริหาร 

4 นายณรงค ์           เจนลาภวฒันกลุ กรรมการบริหาร 

5 นางเยาวนุช * เดชวทิกัษ ์ กรรมการบริหาร 

 

หมายเหตุ : * ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 12/2558 เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2558 ไดแ้ต่งตั�งนางเยาวนุช  

เดชวทิกัษ ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารแทน ดร.ชาญกฤช เดชวทิกัษ ์ที�ลาออกเมื�อวนัที� 1 มกราคม 2559   
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บทบาท  หน้าที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1.  คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ที�จดัการงานและดาํเนินกิจการของบริษทัตามที�คณะกรรมการกาํหนดหรือ

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการใหด้าํเนินการเฉพาะกรณี 

2.  คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ที�ในการบริหารธุรกิจของบริษทัตามแผนงานที�กาํหนดไว ้

3.  ประธานกรรมการบริหารตอ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั   

เพื�อรับทราบถึงกิจการที�ฝ่ายบริหารไดท้าํไปแลว้จะเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งสาํคญัแก่กิจการของบริษทั  และ/หรือเรื�องที�ฝ่ายบริหาร

เห็นสมควรเสนอเพื�ออนุมติัเป็นรายเรื�องใหเ้สนอเพื�อรับอนุมติัจากคณะกรรมการก่อน 

4.  คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจและหนา้ที�ในการดาํเนินกิจกรรมตามที�กาํหนดเพื�อบริหารกิจการให้ประสบ-

ความสาํเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษทั   

5.  จดัทาํและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายที�สาํคญัของบริษทั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั    

เพื�อพิจารณาอนุมติั 

6.  พฒันาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกาํหนดอตัราค่าตอบแทนใหด้าํเนินไปตามกลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล 

7.  พิจารณาแต่งตั�ง   ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนกังานระดบักลาง 

และจดัหาผูสื้บทอดการดาํรงตาํแหน่งต่อ 

8.  ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี�ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษทัและความก้าวหน้าในการ
ดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 

9.  ติดตามการปฏิบติังานของพนักงานทุกระดบัเกี�ยวกบัการบริหารจดัการความเสี�ยงตามแนวทางที�บริษทั
กาํหนดรวมทั�งประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง 

 

ปี  2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม  12  ครั� ง  มีการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งสมํ�าเสมอ รวมถึง
การรายงานการทาํหนา้ที�ในรอบปีที�ผา่นมา 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิที�เกี�ยวข้องกบัคณะกรรมการบริหารของบริษัท  มดีงันี� 

ผูบ้ริหารของบริษทัทั�งหมดไม่ปรากฏวา่มีประวติัการทาํความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ที�ผา่นมาเกี�ยวกบั 

1.  การถูกพิพากษาวา่กระทาํผิดทางอาญา  ยกเวน้ที�เป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร  ความผิดลหุโทษ  

     หรือความผิดในทาํนองเดียวกนั 

2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร 

บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน                 

โดยกรรมการบริษัททําหน้าที�ในการกาํหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย           

ขณะที�ฝ่ายบริหารทาํหน้าที�บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนด    ดังนั�นประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน  โดยทั� งสองตาํแหน่งตอ้งผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทั         

เพื�อให้ได้บุคคลที�มีความเหมาะสมที�สุด    นอกจากนี� คณะกรรมการบริษทัยงัเป็นผูก้าํหนดแผนการสืบทอดตาํแหน่ง              

ของผูบ้ริหารระดบัสูง  โดยจะมีการทบทวนแผนดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี 

ในการเขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัและ/หรือกรรมการอิสระ  กรรมการแต่ละคนจะไดรั้บขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบับริษทั  

ขอ้บังคบั  ที�ระบุถึงขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  การได้รับคาํแนะนาํด้านกฎหมาย 

กฎระเบียบและเงื�อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์วมไปถึงการไดรั้บการทาํความเขา้ใจ

ถึงธุรกิจของบริษทั 
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บริษัทจะจัดให้กรรมการใหม่มีการปฐมนิเทศโดยการเขา้อบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน-

กรรมการบริษทัไทยเพื�อใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูล  ดงัต่อไปนี�  
(1)  ความสาํคญัของคณะกรรมการ 
(2)  บทบาทหนา้ที�ของกรรมการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
(3)  หนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย 
(4)  แนวทางสาํหรับกรรมการในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้พงึปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
       สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัดา้นการฝึกอบรม และพฒันาทรัพยกรบุคคลขององคก์รในทุกระดบั มีการจดัฝึกอบรมและ

พฒันาทั�งภายในและภายนอกบริษทั 
ในปี 2559 นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ ์ กรรมการบริษทั ไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร DCP Director Certification Program

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
และนางจุไรรัตน์ นิลดาํ เลขานุการบริษทั เขา้อบรมหลกัสูตร CSP และ EMT   ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
สาํหรับกรรมการที�เขา้รับตาํแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษทั  บริษทัไดจ้ดัเตรียมเอกสารให้กรรมการใหม่

ได้รับทราบนโยบายธุรกิจรวมทั� งขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง เช่น โครงสร้างทุน ผูถ้ือหุ้น ผลการดาํเนินงาน รวมทั� งกฎหมาย        
กฎเกณฑ์ต่างๆ  พร้อมทั� งส่งมอบคู่มือสาํหรับกรรมการ  ซึ� งเป็นขอ้มูลที�เป็นประโยชน์สาํหรับการเป็นกรรมการบริษทั
ให้กับกรรมการ   ทั� งนี� คู่มือกรรมการประกอบดว้ย 

1.  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง) 
2.  ขอ้พึงปฏิบติัที�ดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
3.  จรรยาบรรณธุรกิจ 
4.  หนงัสือรับรองบริษทั วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั 
5.  คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 
6.  หนงัสือรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
7.  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน 
8.  รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจาํปีของบริษทัฉบบัล่าสุด 
ในกรณีกรรมการที�ยงัไม่ผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการบริษทั บริษัทจะดาํเนินการส่งเข้ารับการอบรม          

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
แผนการสืบทอดงาน 
บริษทัฯ เห็นว่าองคก์รจะเจริญกา้วหนา้และพฒันาได ้ขึ�นอยู่กบับุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 

สาํหรับตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนศึกษา
หาขอ้มูลคดัเลือกบุคคลใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งงาน เป็นแผนการสืบทอดงานต่อไปในอนาคต 
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8.1.3) ผู้บริหาร         
ผู้บริหารระดบัสูง ประกอบด้วย  

ลาํดบั ชื�อ - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายประภาส      ชุติมาวรพนัธ์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2 นายพงศ ์             ชินธรรมมิตร กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ ่

3 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์
กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงินและรักษาการ
กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายงานสาํนกังาน 

4 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานธุรกิจท่าเรือและคลงัสินคา้ทั�วไป 
และรักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 สายงานธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์, 
สายงานธุรกิจและการลงทุนอื�นๆ 

5 นายดาํรง ธีราโมกข ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาโครงการ 
และระบบงาน 

6 นางสาวอมรรัตน์ หตัถกรรม ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
7 นางวรรณา สุรัตนสุรางค ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

  

ผูบ้ริหารจัดประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั� ง  โดยมีผูจ้ ัดการฝ่ายต่างๆ เขา้ร่วมประชุมแลกเปลี�ยนความคิดเห็น             
เพื�อปรับปรุงการทาํงานและเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิ�งขึ�น 

 

การถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร 

ลาํดบั 

 

ชื�อ - นามสกลุ 
จาํนวนหุ้น (หุ้น) 

จาํนวนหุ้น เพิ�ม (ลด) 

ระหว่างปี (หุ้น) 

31  ธันวาคม  2559 31  ธันวาคม  2558  

1 นายประภาส        ชุติมาวรพนัธ์ 17,448,466 11,928,664 5,519,802 

2 นายพงศ ์              ชินธรรมมิตร - - - 

3 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 23,712,040 7,587,853 

4 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ - - - 

5 นายดาํรง ธีราโมกข ์ - - - 

6 นางสาวอมรรัตน์ หตัถกรรม - - - 

7 นางวรรณา สุรัตนสุรางค ์ - - - 

 

8.1.4)  เลขานุการบริษัท 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 11/2559 เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน 2559  มีมติแต่งตั�งนางจุไรรัตน์ นิลดาํ 

เป็นเลขานุการบริษทั แทนนางสาวศิริพร ศิริทรัพย ์ โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 17 พฤศจิกายน 2559 โดยคุณสมบตัิของผูด้าํรง

ตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 และทาํหน้าที�เลขานุการคณะกรรมการบริษทัย่อยด้วย  โดยมีสํานัก

เลขานุการบริษทัเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษทัเพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั

และเพื�อให้การบริหารงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิ�งขึ�น   โดยเลขานุการบริษทัมีหนา้ที�และความรับผิดชอบ

หลกัดงันี�  
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1.  ใหค้าํแนะนาํเบื�องตน้แก่กรรมการ  ในขอ้กฎหมาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัที�คณะกรมการตอ้งทราบ

และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสมํ�าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปลี�ยนแปลงในข้อกําหนดกฎหมาย               

ที�มีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

2.  การจัดประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บังคบัของบริษทัและ                

ขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ 

3.  บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมทั�งติดตามให้มีการปฏิบติัตาม          

มติที�ประชุมผูถื้อหุน้และที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์-            

แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

5.  ติดต่อและสื�อสารกบัผูถื้อหุน้ทั�วไปใหไ้ดรั้บสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ 

6.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 

7.  ใหห้น่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองคก์ร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ ฯลฯ 

นอกจากนี� เลขานุการบริษทัยงัทาํหนา้ที�เลขานุการของคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ ไดแ้ก่  คณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

 

8.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

หลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทาํหนา้ที�ทบทวนพิจารณา

กาํหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับคณะกรรมการ  เพื�อให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ              

สถานะทางการเงินของบริษทัและเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  ทั�งนี�บริษทัไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

จากที�ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ดงันี� .- 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี  2558 ครั� งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมตัิค่าตอบแทน

กรรมการสาํหรับปี 2559  เป็นดงันี� .- 

-  ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ 78,000.- บาท 

-  ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ 18,000.- บาท 

-  เบี�ยประชุมต่อท่านครั� งละ 12,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที�เขา้ประชุม) 

 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

-  ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 12,000.- บาท 

-  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ 6,000.- บาท 

-  เบี�ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั� งละ 6,000.- บาท 

สาํหรับเงินโบนสัที�ประชุมสามญัประจาํปีครั� งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินโบนสั

ใหแ้ก่คณะกรรมการตามมติที�ประชุมคณะกรรมการโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานในปีที�ผา่นมา 
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ลําดบัที�

1 นายปรีชา  อรรถวิภชัน์ 876,000.00                139,000.00    312,000.00     98,050.63       1,425,050.63    

2 นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ 210,000.00                139,000.00    72,000.00       421,000.00       

3 นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร 210,000.00                139,000.00    72,000.00       421,000.00       

4 นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ 210,000.00                134,000.00    72,000.00       416,000.00       

5 นายณรงค ์  เจนลาภวฒันกุล 210,000.00                139,000.00    72,000.00       421,000.00       

6 นายจเด็จ  อินสวา่ง 210,000.00                139,000.00    72,000.00       421,000.00       

7 นายสรวง  เรืองศุข 66,000.00                  67,000.00      -                  133,000.00       

8 นายนิสากร  พากเพียร 66,000.00                  51,000.00      -                  117,000.00       

9 นายวินย ์ ชินธรรมมิตร 210,000.00                116,000.00    72,000.00       398,000.00       

10 นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 210,000.00                127,000.00    72,000.00       409,000.00       

11 นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 210,000.00                127,000.00    72,000.00       409,000.00       

12 นายธนดล  สุจิภิญโญ 210,000.00                128,000.00    72,000.00       410,000.00       

13 นางสาวจุฑาทิพย ์ อรุณานนทช์ยั 210,000.00                122,000.00    72,000.00       404,000.00       

14 ดร.สุภสร  ชโยวรรณ 210,000.00                128,000.00    72,000.00       410,000.00       

15 ดร.ชาญกฤช  เดชวิทกัษ์ -                            11,000.00      -                  11,000.00         

16 นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์ 210,000.00                128,000.00    72,000.00       410,000.00       

17 นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ 144,000.00                72,000.00      72,000.00       288,000.00       

18 นายสุวฒัน์  สัมมาชีพวศิวกุล 144,000.00                84,000.00      72,000.00       300,000.00       

3,816,000.00             1,990,000.00 1,320,000.00  98,050.63       7,224,050.63    

ค่าเบี�ยประชุม โบนัส ค่านํ�ามัน

รวม

ค่าตอบแทนกรรมการ รวมรายชื�อกรรมการ

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการที�เป็นตวัเงนิ  ณ วนัที�  31  ธันวาคม  2559 

                                                                                                                                                          หน่วย:บาท/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ลาํดบัที� 7 และ 8 ครบวาระและไม่ประสงคต์่อวาระ  

  ลาํดบัที� 15 ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2559 
                                                                                                                                                   หน่วย : บาท 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน (ปี) โบนัส ค่าตอบแทนรวม (ปี) 

1 นายจเดจ็       อินสวา่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 140,000 48,000 188,000 

 นายนิสากร  พากเพียร* กรรมการตรวจสอบ 22,000 0 22,000 
 นายสรวง  เรืองสุข* กรรมการตรวจสอบ 22,000 0 22,000 

2 นายสุวฒัน์  สมัมาชีพวศิวกลุ กรรมการตรวจสอบ 48,000 24,000 72,000 
3 นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ 48,000 24,000 72,000 

 รวม 280,000 96,000 376,000 
 

     รวมค่าตอบแทน                                                                       7,600,050.63 
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ค่าตอบแทนอื�นๆ 

- ไม่มี -  
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารทาํหน้าที�พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหาร            

ซึ�งมีแนวทางในการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัความรับผิดชอบผลงานที�ไดรั้บอนัเชื�อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั   

ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารแต่ละคน โดยในปี 2559 บริษทั ไดจ่้ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร         

ตามรายละเอียดดงันี�   
  

ประเภท จาํนวนราย 
บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล 

จาํนวนเงนิรวม (บาท) 

เงินเดือน 6 12,834,645 

โบนสั 6 5,439,894 

ค่าครองชีพและค่านํ� ามนัรถ 6 551,628 

รวม 6 18,826,167 
 

หมายเหตุ    

ผูบ้ริหารประกอบดว้ย  6 ท่าน  นบัจากประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงมา มีกรรมการ-

รองผูจ้ดัการใหญ่ 1 ท่าน   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 ท่าน  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 ท่าน ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

และผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน และมีตาํแหน่งกรรมการผูช่้วยผูจ้ ัดการใหญ่ 1 ท่านซึ� งได้รับการแต่งตั� งในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั ประจาํเดือนกมุภาพนัธ์ 2559  
 

ค่าตอบแทนอื�นๆ ที�ไม่ใช่เงนิ 

1.   ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ :   มีรถประจาํตาํแหน่งพนกังานขบัรถและนํ� ามนัรถ 

2.   กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  : มีรถประจาํตาํแหน่งพนกังานขบัรถและนํ� ามนัรถ 

3.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  : มีรถประจาํตาํแหน่งและค่านํ� ามนัรถ 

4.  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  : มีรถประจาํตาํแหน่งและค่านํ� ามนัรถ 
 

8.3  บุคลากร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีพนกังานรวมทั�งสิ�น 69 คน  โดยแยกสายงานตามโครงสร้างของบริษทั ไดด้งันี� .- 

1.  คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่                     

     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

2. สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

3.  สาํนกัเลขานุการบริษทั 

4.  สายงานธุรกิจท่าเรือและคลงัสินคา้ทั�วไป 

5.  สายงานธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ 

6.  สายงานธุรกิจและการลงทุนอื�นๆ 

7.  สายงานพฒันาโครงการและระบบงาน 

8.  สายงานบญัชีและการเงิน 

9.   สายงานสาํนกังาน 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2559 พนกังานของบริษทัทั�งหมดไดรั้บเงินค่าตอบแทนเป็นจาํนวนรวมทั�งสิ�น 25,042,369.26 บาท                      

 แบ่งออกเป็น   

เงินเดือน 16,210,755.00 บาท 

โบนสั  6,121,441.00  บาท 

ค่าล่วงเวลา 1,171,421.00 บาท 

ค่าครองชีพและอื�นๆ  782,335.26  บาท 

*เงินสวสัดิการ   554,243.00 บาท 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ     202,174.00 บาท 

รวม 25,042,369.26  

 

บาท 

หมายเหตุ     

*เงินสวสัดิการประกอบดว้ย 

1. เงินชดเชยตามกฎหมายที�บริษัทจ่ายให้ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานในกรณีที�พนักงานครบ

เกษียณอายกุารทาํงาน              

2. เงินสะสมของพนักงาน (เงินเกษียณ) ที�บริษัทจ่ายให้กับพนักงานที�ครบเกษียณอายุการทํางาน                    

กรณีที�พนักงานทาํงานไม่น้อยกว่า 10 ปี  โดยคาํนวณจากครึ� งหนึ� งของอตัราเงินเดือนสุดทา้ยที�ไดรั้บ               

คูณดว้ยจาํนวนปีที�ทาํงาน   

สําหรับในปี 2559  มีพนักงานครบอายุเกษียณการทาํงานจาํนวน 1 อตัรา  โดยบริษทัไดจ่้ายเงินค่าเกษียณ                

จาํนวน 85,435.- บาท  และเงินชดเชยตามกฎหมายจาํนวน 468,808.- บาท  รวมเป็นเงิน 554,243.- บาท 

 

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

บริษัทดําเนินการจัดตั� งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพสําหรับพนักงานเมื�อปี 2551 โดยหักจากเงินเดือนที�ได้รับ                     

ในอตัราร้อยละ 2 โดยในปี 2559 ได้หักเงินสมทบเป็นจาํนวน 202,174.- บาท เป็นเงินสมทบกองทุนและมีสวสัดิการ       

เกี� ยวกับการจ่ายเงินสะสมให้แก่พนักงานนอกเหนือจากเงินสมทบในกองทุนสํารองเลี� ยงชีพในส่วนของบริษัท                     

อีกจํานวน 202,174.- บาท  นอกจากนี� บริษัทยงัมีเงินสวสัดิการเป็นเงินเกษียณที� จ่ายให้แก่พนักงาน  โดยคาํนวณจาก              

ครึ� งหนึ� งของอัตราเงินเดือนสุดท้ายที�ได้รับคูณด้วยจํานวนปีที�ทํางาน  ซึ� งพนักงานจะได้รับเงินสะสมจากบริษัท                 

เต็มจาํนวนเมื�อพนักงานครบเกษียณอายุการทาํงานหรือขอเกษียณอายุการทาํงานก่อนครบกาํหนด โดยมีอายุการทาํงาน              

ไม่ตํ�ากวา่ 10 ปี   

 

สัญญาการจดัการ 

 

- ไม่มี – 
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9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ   

คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  ไวด้งันี� .- 

1.  ให้คณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนนาํเอาหลกัสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในการ

ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  เที�ยงธรรม  โปร่งใส  มีวิสัยทศัน์  ทั�งหมดตอ้งอยูภ่ายใตจ้ริยธรรมในการ

ประกอบธุรกิจเพื�อใชใ้นการดาํเนินงานและใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม 

2.  คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ  มีการจดัแบ่งบทบาทหนา้ที�ระหวา่งประธานกรรมการ

และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

3.  คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  นโยบายและแผนงานที�สําคญั                 

โดยจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเสี�ยงและวางแนวทางการบริหารจดัการที�มีความเหมาะสม  รวมทั�งตอ้งดาํเนินการเพื�อให้มั�นใจวา่

ระบบบญัชี  รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีมีความน่าเชื�อถือ 

4.  คณะกรรมการบริษทั จะตอ้งเป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

และดูแลในเรื�องการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

5.  คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปี  เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติั

หนา้ที�ของคณะกรรมการฯ 

6.  คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดจรรยาบรรณของบริษทั เพื�อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน

รวมถึงลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบบริษทั 

7.  มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัในเรื�องทางการเงินและที�ไม่ใช่เรื�องทางการเงิน  อยา่งเพียงพอเชื�อถือได้

และทนัเวลา  เพื�อใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

8.  ผูถื้อหุ้นบริษทั จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั  มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศและมีช่องทาง          

ในการสื�อสารกบับริษทัที�เหมาะสม 

9.  มีระบบการคดัสรรบุคลากรที�จะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งบริหารที�สําคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสมและ           

มีกระบวนการสรรหาที�โปร่งใสเป็นธรรม 
 

บริษทั มีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านเขา้รับการอบรมกบัสถาบนักรรมการบริษทัไทย
และสถาบันอื�นๆ ในหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นการเพิ�มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที�เกี�ยวกับบทบาทหน้าที�ของกรรมการ              
โดยแจ ้งให้กรรมการทราบ  ส่งเสริมการปลูกจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบภายใตห้ลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี                    
ให้กบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนักงานและผูเ้กี�ยวขอ้ง ให้พนักงานทุกคนไดร้ับทราบข่าวการดาํเนินการที�เกี�ยวกบัการ             
กาํกบัดูแลกิจการ  จดัให้มีการประชุมกนัในระดบัต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อเสริมสร้างบรรยากาศที�ดี  เป็นการเสริมความเขา้ใจกนั
ระหวา่งฝ่ายบริหารและพนกังาน  เปิดโอกาสให้มีการซกัถามขอ้ขอ้งใจไดอ้ยา่งอิสระตลอดจนเสริมสร้างให้พนกังานตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบต่อสงัคมชุมชนและสิ�งแวดลอ้มภายนอกบริษทัดว้ย 
 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์                                  
ลงวนัที� 11 มกราคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการ 15 ท่าน  ประกอบดว้ย 

  กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร  5  ท่าน 

  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร  5  ท่าน 
  กรรมการที�เป็นอิสระ  5 ท่าน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจดัตั�งคณะกรรมการตรวจสอบตั�งแต่ปี 2542  มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

โดยแต่งตั�งจากกรรมการอิสระซึ�งมีคุณสมบติัตามที�กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  มีจาํนวนอยา่งนอ้ยสามคน
และอย่างน้อยหนึ� งคนตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและการเงินซึ� งปัจจุบนัประกอบ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที�เป็นอิสระ                
ดงัรายชื�อต่อไปนี�  

                      ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2559 

ชื�อ - นามสกลุ ตาํแหน่ง  
1.  นายจเดจ็       อินสวา่ง ประธานกรรมการ กรรมการที�เป็นอิสระมีความรู้ดา้นกฎหมาย 

2.  นายสุวฒัน์   สมัมาชีพวศิวกลุ* กรรมการ กรรมการที�เป็นอิสระและมีความรู้ดา้นบญัชี 

3.  นางพวงทิพย ์    ศิลปศาสตร์ กรรมการ กรรมการที�เป็นอิสระ 
 

หมายเหต ุ  
1)  คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีการต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  ตั� งแต่วนัที�   
    1 พฤษภาคม 2559 และสิ�นสุดลงในเดือนเมษายน 2562 
2)  นางจุไรรัตน์ นิลดาํ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั�งแต่วนัที� 17 พฤศจิกายน 2559 แทน 
     นางสาวศิริพร ศิริทรัพย ์ ซึ�งลาออกจากตาํแหน่ง 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2.  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
     ใหเ้ป็นไปตามระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวตัถุประสงคที์�เหมาะสมเพื�อใหเ้กิดประสิทธิผล 
3.  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
     หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั�ง และเสนอค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีของบริษทั 
5.  พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 
     และเป็นไปตามเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้
6.  จดัทาํรายการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั   
     ซึ�งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.  ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบกรณีที�ผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่กรรมการผูจ้ดัการ  
หรือบุคคลซึ�งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทักระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310  มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื�องตน้ ให้สํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

 

ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปนี�   
ซึ�งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื�อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1)  รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2)  การทุจริตหรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3)  การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมาย       

ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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หากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะจดัการไม่ดาํเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที�คณะกรรมการ

ตรวจสอบกําหนด  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ� งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํดังกล่าวต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 

อนึ�ง  ในกรณีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ  บริษทัจะตอ้งแจง้เหตุผลและ/หรือกรรมการ-

ตรวจสอบที�พน้ตาํแหน่งสามารถแจ้งเหตุผลมายงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ                  

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยไตรมาสละครั� งและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั               

โดยมีผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก  ผูต้รวจสอบภายในและผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีร่วมประชุมเพื�อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส   

งบการเงินประจาํปี  รวมถึงตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและประชุมร่วมกับคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง             

ตลอดจนเรื�องเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการเพื�อใหบ้ริษทัไดป้ฏิบติัและดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตลอดจนดูแลใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณที�ดี 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั� ง เพื�อทาํหน้าที�ดูแลการดาํเนินกิจการในนาม

คณะกรรมการบริษทัตามบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบที�กาํหนดในขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
จาํนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559  มดีงันี� 
 

ชื�อกรรมการ 
จาํนวนครั�งที�เข้าประชุม / 

การประชุมทั�งหมด 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

นายจเด็จ               อินสวา่ง 4/4 เมษายน 2559  – เมษายน  2562 
นายนิสากร พากเพียร* 1/4 เมษายน 2556-เมษายน 2559 

ไม่ประสงคต์่อวาระ 
นายสรวง     เรืองสุข* 1/4 เมษายน 2556-เมษายน 2559 

ไม่ประสงคต์่อวาระ 
นายสุวฒัน์             สมัมาชีพวศิวกลุ 3/4 เมษายน 2559  – เมษายน  2562 
นางพวงทิพย ์ ศิลป์ศาสตร์ 2/4 เมษายน 2559  – เมษายน  2562 
 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2559 
                                                                                                                                                   หน่วย : บาท 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน (ปี) โบนัส ค่าตอบแทนรวม (ปี) 

1 นายจเดจ็       อินสวา่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 140,000 48,000 188,000 

 นายนิสากร  พากเพียร* กรรมการตรวจสอบ 22,000 0 22,000 
 นายสรวง  เรืองสุข* กรรมการตรวจสอบ 22,000 0 22,000 

2 นายสุวฒัน์  สมัมาชีพวศิวกลุ กรรมการตรวจสอบ 48,000 24,000 72,000 
3 นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ 48,000 24,000 72,000 

 รวม 280,000 96,000 376,000 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี  โดยเริ�มดาํรงตาํแหน่งหรือสิ�นสุดวาระ

การดาํรงตาํแหน่งในเดือนเมษายนเพื�อทาํการตรวจสอบงบการเงินและผลการดาํเนินงานของปีที�ผ่านมาให้เสร็จสมบูรณ์           
เพื�อนาํเสนอที�ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งต่อไป   อนึ� งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้มา
ดาํรงตาํแหน่งได ้  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื�อพิจารณาแต่งตั�งต่อไป 

 

  อนึ�ง เนื�องจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย นายจเด็จ อินสวา่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ-
ตรวจสอบ  นายนิสากร พากเพียร และนายสรวง เรืองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ครบวาระการดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบในวนัที� 30 เมษายน 2559 ซึ�งมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ครั� งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 
28 เมษายน 2559  มีมติต่อวาระกรรมการอิสระจาํนวน 1 ท่านที�ครบวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�ง ไดแ้ก่
นายจเด็จ อินสวา่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และไดแ้ต่งตั�ง นายสุวฒัน์ สัมมาชีพวิศวกุล กรรมการอิสระ 
ผูมี้ความรู้ทางด้านบัญชี และนางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการในชุดคณะกรรมการตรวจสอบ             
มีผลตั�งแต่เดือนพฤษาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2562 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํเนินงานโดยสรุปดงันี�.- 
-  ทบทวนระบบการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการปฏิบติั

ตามข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์และพิจารณารายงานผลการสอบทานโดยการประชุมร่วมกับผูบ้ริหารที�มีหน้าที�
รับผิดชอบและผูต้รวจสอบภายใน 

-  ติดตามโดยใกลชิ้ดเกี�ยวกบัการทาํรายการเกี�ยวโยงกนัและรายการระหวา่งกนัเพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่มีความโปร่งใส
และมีการเปิดเผยขอ้มูลที�เพียงพอ 

-  ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเพื�อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและระบบควบคุมความปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามการ
ปฏิบติังานควบคุมภายในอยา่งใกลชิ้ดและอภิปรายเกี�ยวกบัความสาํคญัของขอ้บกพร่องที�ชดัเจนในกระบวนการควบคุมภายใน   
และพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 

-  ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนรายงานทางการเงิน  โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผูบ้ริหาร
ในสายการเงินและผูส้อบบัญชีภายนอกเพื�อพิจารณาขอ้สังเกตต่างๆ และรายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อทราบ  
เพื�อดาํเนินการหรือเพื�อวางแผนหรือกาํหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจต่อไป 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทบทวนการดาํเนินงานหลักของบริษัทในทุกด้านและ               
ได้พิจารณาร่วมกับผู ้บริหารที� มีหน้าที� รับผิดชอบทางด้านบัญชี  ผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้สอบบัญชีภายนอก                       
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและใหข้อ้เสนอแนะเห็นวา่กระบวนการจดัทาํงบการเงิน-
ของบริษทั   มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอและงบการเงินของบริษัทได้จัดทาํขึ�นตามหลักการบัญชี                   
ที� รับรองทั�วไป  เชื�อถือได้และมีการบันทึกรายงานการประชุมเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อรับทราบและ
พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงในกรณีที�พบขอ้บกพร่องที�อาจมีสาระสาํคญัและมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั�งแต่ปี 2550           

เพื�อช่วยในการสรรหาบุคคลที�มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที�เหมาะสมเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท      
รวมทั�งช่วยเสนอนโยบายค่าตอบแทนสําหรับผูบ้ริหารดงักล่าวนั�นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณา ต่อมาที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครั� งที�4/2559  เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั�งให้นายสุวฒัน์ สัมมาชีพวิศวกุล กรรมการอิสระ 
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกหนึ�งตาํแหน่ง แทนนายนิสากร พากเพียร (ประธานสรรหาฯ)             
ที�ลาออก ส่วนตาํแหน่งประธานสรรหาฯ ใหที้�ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เลือกเอง 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที�ประชุมเมื�อวนัที� 26 มกราคม 2560 ที�ประชุมมีมติแต่งตั� ง        
นายสุวฒัน์ สัมมาชีพวิศวกุล  เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกาํหนดการประชุมปีละ 2 ครั� ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึ� งเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 2  ท่าน  และ

กรรมการบริหาร 1  ท่าน  ดงันี� .- 
1.  นายสุวฒัน์            สมัมาชีพวศิวกลุ     กรรมการอิสระ        ดาํรงตาํแหน่ง     ประธาน 

2.  นายชนะชยั             ชุติมาวรพนัธ ์       กรรมการบริหาร     ดาํรงตาํแหน่ง     กรรมการ 
3.  นางสาวจุฑาทิพย ์   อรุณานนทช์ยั       กรรมการอิสระ       ดาํรงตาํแหน่ง     กรรมการ 

นางจุไรรัตน์ นิลดํา ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั� งแต่วนัที�             
17 พฤศจิกายน 2559 แทนสาวศิริพร ศิริทรัพย ์ ซึ�งลาออก 

 

หน้าที�ความรับผดิชอบหลกัของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(1)  สรรหาผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั          

เพื�อพิจารณาในกรณี ตาํแหน่งวา่งลง 
(2) สอบทานเกี�ยวกบัโครงสร้าง  ขนาด  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัและให้ขอ้เสนอแนะในกรณี            

ที�เห็นควรใหมี้การเปลี�ยนแปลง 
(3)  ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปีเพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

(4)  กาํหนดและสอบทานกรอบนโยบาย  แนวทาง  และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการและ
ผูบ้ริหารบริษทัให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและเปรียบเทียบไดก้บัระดบัที�ปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรมและ
ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดแ้ละเป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการกาํหนด  โดยเชื�อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและ

ผลการดาํเนินงานของกรรมการแต่ละคนและหากพิจารณาแลว้เห็นควรใหมี้การเปลี�ยนแปลงไปจากมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นเดิม  
ใหน้าํเสนอเรื�องต่อกรรมการบริษทัพิจารณาเพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

(5)  ปฏิบติังานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งตามขอ้บงัคบันี�ตามที�คณะกรรมการบริษทัร้องขอ 
 

ทั� งนี� บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข ้ารับการพิจารณาเลือกตั� งเป็นกรรมการ              
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา

คดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้กําหนดของพระราชบัญญตัิบริษทัมหาชนจําก ัด                      
โดยมีคุณสมบติัครบถว้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนนาํชื�อเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั�งเป็นรายบุคคล 
 

ในปี 2559  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจาํนวน 1 ครั� ง  โดยมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุม

ครบทุกท่านโดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเบี�ยประชุมท่านละ 6,000 บาทรวมเป็น 18,000 บาท  ในกรณีที�มีเรื�องที�ตอ้งพิจารณา-
เป็นกรณีพิเศษ  อาจมีการประชุมเพิ�มเติมจะจดัให้มีขึ�นไดต้ามความเหมาะสมตามที�ประธานฯ ให้ความเห็นชอบ                          

โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั�งคณะและที�ประชุมไดพ้ิจารณาเรื�องต่างๆ เช่น หลกัเกณฑ์ในการกาํหนดวาระ                
การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย  
กาํหนดหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัของบุคคลที�ผูถื้อหุน้เสนอเขา้เป็นกรรมการเป็นตน้ 

 

หลกัเกณฑ์ในการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ  

ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที�ใช้พิจารณาจากประวติัและคุณสมบัติเบื�องต้น            
ตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  ความรู้ความสามารถตลอดจนประสพการณ์  ซึ� งผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสม

ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการจะตอ้งแจง้สถานะในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอื�นๆ ทั�งที�เป็นบริษทัจดทะเบียน             
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนตลอดจนรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์าม
ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ การเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ

ผูเ้กี�ยวขอ้งต่อกรรมการเพื�อประกอบการพิจารณา 
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คณะกรรมการสรรหากาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น โดยกรรมการจะตอ้งไม่ดาํรง-

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที�มีลกัษณะธุรกิจที�เป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั  กรรมการกาํหนดให้กรรมการแต่ละท่าน

แจง้การดาํรงตาํแหน่งกรรมการทุกบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่งต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นทราบและทาํการ

เปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั�วไป 
 

คณะทาํงานบริหารความเสี�ยง 

บริษัท ได้จัดตั� งคณะทํางานบริหารความเสี�ยงเมื�อเดือนมกราคม 2556  และเมื�อเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ต่งตั�งคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง และทบทวนหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะทาํงาน

บริหารความเสี�ยงองคก์ร ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 ท่านกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร  1  ท่าน  และผูรั้บผิดชอบงานฝ่าย

ต่างๆ เป็นสมาชิกดงัรายชื�อต่อไปนี� .- 
 

ลาํดบั           รายชื�อคณะทาํงาน ตาํแหน่ง ตาํแหน่งงาน 

1 นายสุวฒัน์ สมัมาชีพวศิวกลุ ประธาน กรรมการอิสระ 

2 นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ รองประธาน กรรมการอิสระ 

3 นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร สมาชิก กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

4 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ สมาชิก กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

5 นางสาวอมรรัตน์ หตัถกรรม สมาชิก ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

6 นางวรรณา สุรัตนสุรางค ์ สมาชิก ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

7 นายประสิทธิ�  ตุม้วจิิตร สมาชิก ผูจ้ดัการฝ่ายช่างและซ่อมบาํรุง 
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นายภูสิทธิ�  

นางจุไรรัตน์ 

พสธร 

นิลดาํ 

สมาชิก 

สมาชิก 

ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

เลขานุการบริษทั 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงองค์กร 

1.  มีอาํนาจตดัสินใจในการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งภายใตข้อบเขตความรับผิดชอบที�กาํหนดไวภ้ายใตแ้ผนการบริหาร- 

     ความเสี�ยงและมีอาํนาจในการรับทราบขอ้มูลเพื�อการปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

2.  กาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงโดยครอบคลุมความเสี�ยงต่างๆ  เช่น ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ ์  ความเสี�ยง- 

     ดา้นการบญัชีและการเงิน  ความเสี�ยงดา้นการตลาด  ความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการ หรือความเสี�ยงอื�นๆ ที�มีนยัสาํคญั 

     ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

3.  กาํหนดกลยทุธและทรัพยากรที�ใชใ้นการบริหารความเสี�ยงของบริษทั  โดยใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

4.  ติดตามกระบวนการบริหารความเสี�ยง เพื�อให้มั�นใจได้ว่ากลยุทธการบริหารความเสี�ยงไดน้าํไปปฏิบัติ             

     อยา่งเหมาะสม 
 

ในปี 2559 คณะทาํงานบริหารความเสี� ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั� ง  การประชุมดังกล่าวเ ป็นการ

ประชุมในคราวเดียวกนักบัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ� งที�ประชุมจะหารือเรื�องการปฏิบติังานซึ�งจะรวมไปถึง                  

การกาํหนดแผนบริหารความเสี�ยง  มีการติดตามผลการปฏิบติังานตามภาระหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายเพื�อใหม้ั�นใจวา่บริษทั มี

ระบบการบริหารความเสี�ยง  การเตือนภยัล่วงหนา้และมีการกาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสี�ยง  ซึ� งรวมทั�งความเสี�ยงที�

มีผลต่อการดาํเนินงานและมีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามแผนที�วางไว ้  ตลอดจนการจดัทาํรายงานบริหารความเสี�ยงและ

นาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ  

 



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  รายงานประจาํปี 2559 

- 62 - ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที�กาํกบัดูแลกิจการดว้ย  เนื�องจากโครงสร้างองคก์รของบริษทัเป็นองคก์ร

ที�ไม่ใหญ่และแผนการปฏิบติังานที�ไม่ซบัซอ้น อนัประกอบดว้ย  คณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ คณะกรรมการบริหาร  

รวมถึงจาํนวนพนกังานทั�งหมดมีจาํนวนไม่มากนกั   ดงันั�นงานในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการจึงอยูใ่นส่วนหนา้ที�และความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั�งหมด ไดแ้ก่  นายจเด็จ  อินสวา่ง  , นายสุวฒัน์ สัมมาชีพวิศวกุล  

และนางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์  ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชีในการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบ

เกี�ยวกบัการตรวจระบบการปฏิบติังานและการควบคุมภายในรวมไปถึงการดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงาน

ภายนอกที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  อนัไดแ้ก่ 
 

งานดา้นบญัชี  ไดแ้ก่  

-  การจดัทาํงบการเงินใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีที�ยอมรับกนัทั�วไป 

-  การคาํนวณ  การประเมิน  ตลอดไปจนถึงการนาํส่งภาษีต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 

งานดา้นทะเบียนใบอนุญาตกบัหน่วยงานราชการ  ไดแ้ก่ 

-  กรมโรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม 

-  กรมการขนส่งทางนํ� า  สาํนกังานพาณิชยนาว ี กระทรวงคมนาคม 

-  สาํนกัพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์

-  สาํนกังานควบคุมสิ�งแวดลอ้ม  ตลอดจนการปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

-  สาํนกังานเขตเทศบาลตาํบล  อาํเภอ  ตลอดจนหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
 

การรายงานการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ  

-  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

-  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

-  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

นอกจากนี� คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื�อกาํหนดแนวทางทั�งในดา้นการ

ประกอบธุรกิจ  แนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน  ทบทวนขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ ของผูบ้ริหารไปจนถึงคณะกรรมการ

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  ระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน  เพื�อสนับสนุนให้มีการดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตลอดจนมีการสอบทาน

เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามขอ้กฎหมายเพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานที�เป็นสากลและสอดคลอ้งกบันโยบายของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   คณะกรรมการยดึมั�นในการปฏิบติัตามหลกัของกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีการสื�อสาร

ไปยงัพนกังานทุกระดบัโดยกาํหนดเป็นภารกิจ  วิสัยทศัน์  และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ  เพื�อที�จะสะทอ้นให้เห็นถึง

แนวทางที�ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท   ซึ� งจะทําให้มั�นใจได้ว่าบริษัทได้ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที� ดี               

โดยคณะกรรมการบริษทัมีความตระหนักในหน้าที�ความรับผิดชอบในการดาํเนินงานเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั            

มีการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน  การตดัสินใจ  และการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม            

ยดึมั�นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  ผกูมิตรไมตรีกบัชุมชนรอบขา้ง  มีส่วนร่วมทางสงัคม เพื�อรักษา 

สิ�งแวดลอ้มและการพฒันาชุมชน  ซึ� งจะช่วยส่งเสริมผลการดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและส่งผลให้เกิดการเพิ�มมูลค่าสูงสุด

ให้ผูถื้อหุ้น บริษทัมุ่งหวงัให้กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที�ของตนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า             

มีความเชื�อมั�นในการทาํงานร่วมกนั  โดยยดึมั�นในหลกัการระเบียบวนิยัการปฏิบติัที�ดีและพร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์ 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอื�นๆ 

เพื�อความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจกรรมการบริษทัจะเปิดเผยการดาํรงตาํแหน่งแต่ละแห่งของตนและแจง้             

ใหบ้ริษทัทราบเพื�อเปิดเผยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไปทราบ  ทั�งนี� เพื�อเป็นการนาํประสบการณ์และความรู้ความสามารถ

ในธุรกิจที�ตนดูแลอยูม่าปรับปรุงใชก้บัธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของลูกคา้ที�เขา้มาใชบ้ริการ 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดวนัประชุมเป็นการล่วงหนา้ในแต่ละปี  โดยปกติจะกาํหนดทุกวนัพฤหสับดีสุดทา้ยของเดือน

เพื�อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและแผนงานไดอ้ยา่งต่อเนื�องและแจง้กาํหนดวนัประชุมทั�งปี 

ให้กรรมการทราบตั�งแต่ต้นปีและอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ�มเติมตามความเหมาะสม  โดยเลขานุการบริษัท              

จะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบที�มีสารสนเทศสาํคญัครบถว้นไปยงักรรมการ

เป็นการล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า  7 วนัก่อนการประชุมเสมอ  เพื�อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ  เวน้แต่ในกรณี           

มีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนโดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ�มได้จากเลขานุการบริษทัและมีความเป็นอิสระ                 

ที�จะเสนอเรื� องเข้าสู่วาระการประชุมได้    ทั� งนี� วาระการประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมี                   

วาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจํา   ซึ� งการกําหนดวาระจะผ่านการพิจารณาของประธานกรรมการ     

ประธานกรรมการบริหาร 

ในระหวา่งการประชุม  ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอและเปิดโอกาสใหก้รรมการ

แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระและมีการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมเพื�อให้ขอ้มูลเพิ�มเติมที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุม

และเพื�อรับทราบนโยบายโดยตรงสามารถนาํไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี� ไดจ้ดัให้มีการจดบนัทึกการประชุม

เป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลุมสาระสําคญัอย่างครบถว้นแลว้เสร็จในเวลาที�เหมาะสมและจัดเก็บรายงานการประชุม               

ที�ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการและเอกสารประกอบอยา่งเป็นระบบพร้อมใหค้ณะกรรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบ

และสะดวกในการสืบคน้อา้งอิงได ้

ในกรณีที�กรรมการบริษทัท่านใดมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในวาระที�พิจารณา  กรรมการท่านนั�นจะเปิดเผย

ประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษทัโดยทนัที  และจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ            

ในวาระนั�น 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อทาํหนา้ที�ช่วยคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติัหนา้ที�           

ที�รับผิดชอบในแต่ละด้าน โดยรายละเอียดดังปรากฏในหัวขอ้ 9.2 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย                 

โดยคณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�ในการสอบทานประเภท  องคป์ระกอบ  รวมถึงผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย

แต่ละคณะเป็นประจาํทุกปี  คณะกรรมการแต่ละคณะมีขอ้บงัคบัที�ระบุขอบเขต อาํนาจ หนา้ที�และความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน  

และประธานคณะกรรมการแต่ละคณะมีหนา้ที�ในการรายงานผลการปฏิบติังานและประเด็นสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�รับความรับผิดชอบในการกาํหนดกรอบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน

ใหส้ามารถรองรับการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   นอกจากนี�คณะกรรมการบริษทัยงัมีหนา้ที�ในการ 

ทําให้ข้อมูลด้านการเงินมีความน่าเชื�อถือ  และความสามารถทําให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบได ้              

ติดตามการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที�

กาํหนดไว ้

ในการกาํหนดและสอบทานกรอบการบริหารความเสี�ยง  คณะกรรมการบริษทัตอ้งพิจารณาถึงขอ้เท็จจริงของ

ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง  โดยควรพิจารณาจากความสูญเสียที�อาจจะเกิดขึ�นและค่าใชจ่้ายในการควบคุมความเสี�ยงนั�นๆ  เพื�อใหส้ามารถ

ที�จะทาํใหเ้กิดระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมได ้

คณะกรรมการบริษทัได้จัดทาํและอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสําหรับพนักงานที�ระบุถึงแนวทางในการ

ปฏิบติังานในหน้าที�และการปฏิบติังานของกรรมการและพนักงานในองค์กร  ซึ� งไดก้ล่าวถึงขอ้มูลเกี�ยวกบัหลกัการและ

คุณค่าหลกัที�บริษทัมุ่งหวงัตลอดจนและภาระความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  เพื�อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐาน

ดา้นพฤติกรรมและการปฏิบติังานของกรรมการและพนกังานดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริตและยติุธรรม 
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คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสาํคญัของพนกังาน  โดยการปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพ 

ในเกียรติและศกัดิ� ศรีและใหโ้อกาสในการทาํงานแก่พนกังานทุกระดบั  เพื�อสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบัพนกังานที�จะทาํงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตห้นา้ที�ความรับผิดชอบที�มีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและสถานที�ทาํงาน 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายหน้าที�ในการบริหารกิจการให้แก่คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารภายใตร้ะบบ

การควบคุมภายในที�จดัให้มีขึ�นอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  และส่วนหนึ�งของแผนการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึง 

การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ซึ� งจะต้องมีการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ                

และสมํ�าเสมอ  โดยผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกงวด 3 เดือน 

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท                 

ในภาพรวมเป็นประจาํทุกปี 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าที�รับความรับผิดชอบในการกาํหนดกรอบการบริหารความเสี�ยงให้สามารถรองรับ

การดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงการติดตามกรอบการบริหารความเสี�ยงให้เป็นไปอย่าง                 

มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที�กาํหนดไว ้ ในการกาํหนดและสอบทานกรอบการบริหารความเสี�ยง  คณะกรรมการบริษทั

ตอ้งพิจารณาถึงขอ้เท็จจริงของความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งโดยคาํนึงถึงความสูญเสียที�อาจจะเกิดขึ�นและค่าใชจ่้ายในการควบคุม

ความเสี�ยงนั�นๆ เพื�อใหส้ามารถที�จะทาํใหเ้กิดระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมได ้
 

9.3  การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที�สรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิเป็นกรรมการและ/หรือ

กรรมการอิสระแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื�นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาบุคคล

ที�จะไดรั้บการเสนอชื�อเขา้รับการเลือกตั�งที�ประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        

จะคดัเลือกจากผูท้รงคุณวฒิุและความเชี�ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ  มีภาวะผูน้าํ  วสิยัทศัน์กวา้งไกล  เป็นผูมี้คุณธรรมและ

จริยธรรม  มีประวติัการทาํงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย  รวมทั� งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ            

โดยจะพิจารณาถึงคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในดา้นต่างๆ ดว้ย คือ 

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) 

- การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed Judgement) 

- ความมีวฒิุภาวะและความมั�นคง  เป็นผูรั้บฟังที�ดีและกลา้แสดงความคิดเห็นที�แตกต่างและเป็นอิสระ 

- ยดึมั�นในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี�ยงมืออาชีพ 
 

รวมทั�งพิจารณาความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นที�จาํเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการเพื�อให้คณะกรรมการสามารถ

กาํหนดกลยทุธ์  นโยบาย  และกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 

กรรมการอสิระ 

บริษัทได้กาํหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที� ดีของ            

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เรื�อง โครงสร้างคณะกรรมการเพื�อส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษทัและแนวทางปฏิบติั

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อสร้างความเชื�อมั�นแก่นกัลงทุนและรักษาสมดุลของ           

การบริหารที�ดี  บริษทั จึงกาํหนดให้คาํว่า  “กรรมการอิสระ”  หมายความถึง กรรมการที�ไม่ทาํหน้าที�จดัการของบริษทั  

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม  เป็นกรรมการที� เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู ้ถือหุ้นที� มีอํานาจควบคุมและเป็นผู ้ซึ� ง                  

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที�จะทําให้มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็นที� เป็นอิสระและกําหนด             

คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ไวต้ามหลกัเกณฑ์ใหม่ที�กาํหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ละ                 

ตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ดงันี� .- 
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1.  เป็นบุคคลที�ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดในบริษทั  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจาํ หรือไม่เป็น            

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  หรือผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ  หรือผูส้อบบัญชี ในลกัษณะที�เป็นการจาํกัด           

ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที�ตาํแหน่งกรรมการและไม่มีประโยชน์  หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งในดา้น

การเงินและการบริหารงานของบริษทั  บริษทัในเครือ  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้                        

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะที�จะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์อื�นที�อาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระกบัผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม  หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และไม่ไดรั้บการแต่งตั�ง

ใหเ้ป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุม-

ของบริษัทและไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย  ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือผูถื้อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ� งมีผูส้อบบัญชี               

ของบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ            

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือ                

ที�ปรึกษาทางการเงิน  ซึ�งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย  

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7.  ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้

ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั  หรือบริษทัย่อย  

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที�ปรึกษา-                    

ที�รับเงินเดือนประจาํ  หรือถือหุน้เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น  ซึ�งประกอบกิจการ          

ที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั   

บริษัท ไทยชูการ์  เทอร์มิเนิ�ล  จํากัด  (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์  เข้มกว่า            

ข้อกําหนดขั�นตํ�าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์-               

แห่งประเทศไทย 

 

9.4  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษทัสามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยเพื�อดูแลรักษา

ผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษทัโดย 

- คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการชุดเดียวกนัเนื�องจาก

ธุรกิจของบริษทัย่อยเป็นกิจการที�มีขนาดไม่ใหญ่และลักษณะการดาํเนินธุรกิจไม่มีความซับซ้อนมาก

ประกอบกบัที�ตั�งของธุรกิจอยูภ่ายในบริเวณของบริษทั  ตลอดจนการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง  ๆจะยดึหลกัของ

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) เป็นแม่แบบ 
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- การกาํหนดนโยบายในการดาํเนินธุรกิจตลอดจนการกาํหนดขอบเขตหนา้ที�ความรับผิดชอบคณะกรรมการ

ของบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัเป็นผูก้าํหนด  ดงันั�นคณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  

จึงสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดอ้ยา่งเตม็ที� 

- กลไกในการกาํกบัดูแลที�มีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหวา่ง

บริษทัยอ่ยกบับุคคลที�เกี�ยวโยง  การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์น  ตลอดจนการทาํรายการสาํคญัอื�นๆ 

มีความถูกตอ้งครบถว้นโดยใชห้ลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการในทาํนองเดียวกนั

ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบับริษทั 

- การกาํหนดระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ  เช่น การอนุมติัเพิ�มทุนหรือลดทุน           

การเลิกบริษทัยอ่ย  เป็นตน้ 
 

9.5  การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทั มีนโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มูล  ความโปร่งใส  รายงานทางการเงินและดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศ

ทางการเงินและอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั ที�ถูกตอ้ง  ครบถว้น เพียงพอ เชื�อถือไดแ้ละทนัเวลา

อย่างสมํ�าเสมอให้กับผูถื้อหุ้น นักลงทุน  ตลอดจนบุคคลทั�วไป คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอ้บังคบัและระเบียบที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  เมื�อกรรมการบริษทัหรือ

ผูบ้ริหารมีการเปลี�ยนแปลงการซื�อขายหุน้ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

โดยมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี�ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหาร                       

ในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํทุกเดือนและกาํหนดให้จดัส่งรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทั

ภายหลังจากที�ได้ส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เ รียบร้อยแล้วทุกครั� ง                              

หากมีการเปลี�ยนแปลง 

สําหรับในการดูแลเรื� องการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทั นั�น บริษทัถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ  

ผูบ้ริหารและพนกังานที�จะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอ้มูลภายในที�ยงัไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณะหรือขอ้มูลที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ที�จะไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการ  

ผู ้บริหารหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื� องการทําธุรกิจที�แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที� เกี�ยวเนื�อง                         

ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื�อขายหุ้นของบริษทั  หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอื�นเพื�อประโยชน์           

ในการซื�อขายหุ้นของบริษทั  รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทัต่อบุคคลภายนอก  โดยเฉพาะคู่แข่งขนั  

แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัไปแลว้  ทั�งนี�บริษทัใชร้ะบบควบคุมการใชข้อ้มูลภายใน  

เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัจากบุคคลภายนอก  กาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัให้กบัพนกังาน

ในระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ  ในกรณีที�ผูบ้ริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทํางานเฉพาะกิจ              

ที�เกี�ยวกบัขอ้มูลที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรืออยูร่ะหวา่งการเจรจา  ซึ�งงานนั�นๆ เขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายในอนั 

อาจมีผลต่อการเคลื�อนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั   ผูบ้ริหารและพนกังานเหล่านั�นจะทาํการเก็บรักษาขอ้มูลภายใน

จนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ           

ตลาดหลกัทรัพย ์ ในการดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในของบริษทันั�น  บริษทั ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการทาํงานของพนกังาน 

ทุกระดับในหมวดวินัยและลงโทษในกรณีที�พนักงานผูใ้ดหลีกเลี�ยงหรือฝ่าฝืนวินัยที�กาํหนดไวใ้ห้ถือว่าพนักงานผูน้ั� น          

ทาํผิดวนิยัและตอ้งไดรั้บโทษตามลกัษณะความผิด   
 
 
 
 
 



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  รายงานประจาํปี 2559 

- 67 - ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

บริษัท ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที� มีความถูกตอ้ง  โปร่งใส  โดยการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ           

ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตามระเบียบที�ไดก้าํหนดไว ้ และยงัมีขอ้มูลที�เกี�ยวกบับริษทั

แจง้ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.tstegroup.com)  และในกรณีที�ผูถื้อหุ้นหรือนักลงทุนตอ้งการติดต่อกับบริษทั 

สามารถติดต่อมายงับริษทัไดที้� 

สาํนกัเลขานุการบริษทั  และ/หรือ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 90 หมู่ ซอยสยามไซโล  ตาํบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

โทรศพัท ์ 02-183-4567 หรือส่งอีเมลม์ายงับริษทัไดที้�  E-mail Address : Thaisugarterminal@gmail.com  

Attention : Company Secretary  and/or Account Manager 

 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีและเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั� งผูส้อบบญัชีของบริษทัในแต่ละปีรวมถึงค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  เพื�อเสนอต่อ                 

ที�ประชุมคณะกรรมการและนาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

 

ในเดือนกมุภาพนัธ ์2559  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานตลอดปี 2558 ของผูส้อบบญัชี

และเสนอชื�อผูส้อบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  เป็นผูต้รวจสอบบัญชีประจําปี 2559  ของบริษัทและ               

บริษทัยอ่ยดงันี� .- 
 

 

บริษัท 
 

ผู้สอบบัญชีที�รับผดิชอบ เลขที� 

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

นายอาํพล  จาํนงคว์ฒัน์            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  4663   / 
นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  4664  และ 
นายนริศ  เสาวลกัษณ์สกุล        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  5369   
ซึ�งในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้  
ใหส้าํนกังานฯ จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสาํนกังานฯ แทนได ้

4663 / 
4664 / 
5369 

 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั  
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั 
 

 

นายอาํพล  จาํนงคว์ฒัน์          และ/หรือ 
นางสาวประภาศรี   ลีลาสุภา   และ/หรือ 
นายนริศ  เสาวลกัษณ์สกลุ       และ/หรือ 
นายอาทิตย ์           ลิขิตจิตถะ 
ซึ�งในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้            
ใหส้าํนกังานฯ จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสาํนกังานฯ แทนได ้
 

 

4663 / 
4664 / 
5369 / 

  11566 
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ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2559 
 

ชื�อบริษัท 
ค่าธรรมเนียตรวจสอบ 

งบการเงินประจําปี 

ค่าธรรมเนียมสอบทาน 

งบการเงิน (3 ไตรมาส) 
ค่าบริการอื�น รวม 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั 

บริษทั ที เอส  คลงัสินคา้  จาํกดั 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั 

300,000 

335,000 

49,000 

 34,000 

 47,000 

 94,000 

330,000 

345,000 

81,000 

    36,000* 

    53,000* 

 96,000 

80,000 

60,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

710,000 

740,000 

130,000 

70,000 

100,000 

190,000 

 

หมายเหตุ : * สอบทานโดยไม่ออกรายงานการสอบทาน 

 

อนึ� ง บริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที�อาจทําให้เกิด      

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและบริษทัยอ่ยและมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัในเครือ 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบัติของผูต้รวจสอบภายในโดยตอ้งเป็นผูที้�มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  ปัจจัยความเสี�ยงบญัชีและมีความเขา้ใจในระบบการทาํงาน

ที�เกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย   สามารถให้ขอ้เสนอแนะเพื�อนาํเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาดาํเนินการแกไ้ข

ตามขอ้เสนอแนะและนาํเสนอที�ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งเป็นรายปี  สาํหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดเ้สนอบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั โดยนางสาวกรกช วนสวสัดิ�   ตาํแหน่งปัจจุบนัรองประธานกรรมการ วฒิุการศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ                 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  อบรมหลกัสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบติั  

อบรมหลกัสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบญัชี อบรมประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

โครงการดาํรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  แบบประเมินตนเองเกี�ยวกบัมาตราการต่อตา้น

คอร์รัปชั�น  แนวทางการสืบสวน  สอบสวน  การทุจริต  ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 13 ปี                         

เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดรั้บค่าตอบแทนประจาํปี 2559 จาํนวน 584,000 บาท     

 

อนึ� ง  บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด   ผูต้รวจสอบภายในไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที�อาจทาํให้เกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัและบริษทัย่อย และมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัในเครือ   

 

ในปี 2559 บริษทัไดแ้ต่งตั�งให้ นางสาวกรกช วนสวสัดิ�  จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ทาํหน้าที�เป็น         

ผูต้รวจสอบภายในอิสระและทําการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ซึ� งผูส้อบบัญชีภายใน                         

มีความเห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี�ยง และการควบคุมดูแล เพื�อควบคุมความถูกตอ้ง                  

ของกระบวนการปฏิบัติงานที� เพียงพอต่อการสนับสนุนให้บริษัทบรรลุความสําเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย และ                     

วตัถุประสงคต์ามที�ฝ่ายจดัการกาํหนด  
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9.7  การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดใีนเรื�องอื�นๆ 

สิทธิและความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทั ไดก้าํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชี  

และหากมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ  ซึ�งเป็นเรื�องที�กระทบหรือเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

หรือเกี�ยวขอ้งกบัเงื�อนไขหรือกฎเกณฑ ์ กฎหมายที�ใชบ้งัคบัที�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้  บริษทั จะเรียกประชุม-

วสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป 

บริษทั ไดอ้าํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บสิทธิพื�นฐานต่างๆ ทั�งในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ

ในฐานะเจา้ของบริษทัดว้ยมาตรฐานที�เป็นที�ยอมรับและเชื�อถือได ้ โดยให้สิทธิในการซื�อขาย โอน หลกัทรัพยที์�ตนถืออยู ่         

ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ การไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทั  การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที�ประชุม            

อยา่งเป็นอิสระการร่วมตดัสินใจในเรื�องสาํคญัของบริษทั  เช่น การเลือกตั�งกรรมการ การอนุมติัจ่ายเงินปันผล การเลือกตั�ง

ผูต้รวจสอบบญัชีและอื�นๆ  ทั�งนี� ผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นที�ถืออยู ่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิ

ออกเสียงหนึ�งเสียงและไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษที�เป็นการจาํกดัสิทธิของผูถื้อหุน้รายอื�น 

นอกเหนือจากสิทธิพื�นฐานต่างๆ ข้างตน้แลว้ บริษัทยงัได้ดาํเนินการในเรื� องต่างๆ ที�เป็นการส่งเสริมและ       

อาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงันี�  

1. ให้ข้อมูลที�สําคัญและจําเป็นสําหรับผู ้ถือหุ้นเกี� ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและ                    

ทนัต่อเหตุการณ์   โดยบางเรื�องแมว้า่ตามเงื�อนไขของกฎหมายจะไม่ไดบ้งัคบัให้ตอ้งเปิดเผย  แต่หากบริษทัเห็นวา่เรื�องใด           

มีความจาํเป็นที�ผูถื้อหุ้นตอ้งรับรู้  บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัและข่าวบริษทัจดทะเบียน             

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บขอ้มูลที�จาํเป็นและเพียงพอเกี�ยวกบัวนัประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  

โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นเวบ็ไซตแ์ละโดยการส่งเอกสาร  นอกจากนี�ยงัไดชี้�แจงสิทธิ

ของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวอ้ย่างชัดเจนในเอกสารที�บริษัทได้จัดส่งไปกับ         

หนงัสือนดัประชุม 

3.  ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะ                  

ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที�บริษทัไดจ้ัดส่งไปพร้อมกับ

หนงัสือนดัประชุม  นอกจากนี�ผูถื้อหุน้ยงัสามารถ Download  หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอี้กดว้ย 

4.  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ� เสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้

รับเลือกตั�งเป็นกรรมการล่วงหน้าสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ครั� งที� 1/2560 โดยผูถื้อหุ้นตอ้งถือหุ้น

อยา่งต่อเนื�องไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที�ชาํระแลว้ หรือไม่ตํ�ากวา่ 19,166,359 หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียว

หรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ และเป็นการถือหุ้นอยา่งต่อเนื�องนบัจากวนัที�เสนอเรื�องเพื�อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลา            

ไม่น้อยกว่า 12 เดือน  โดยบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับเลือกตั�งเป็น

กรรมการล่วงหน้า คือ ตั� งแต่วนัที�  31 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559  เพื�อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา-

ค่าตอบแทนเป็นผูก้ลั�นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณา  โดยในกรณีที�บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษทั

จะแจง้ในหนงัสือนดัประชุมวา่เป็นวาระที�กาํหนดโดยผูถื้อหุน้ ส่วนในกรณีที�คณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเรื�องที�ผูถื้อหุ้น

เสนอเพื�อใหบ้รรจุเป็นวาระ  บริษทัจะชี�แจงเหตุผลใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทราบ  โดยบริษทัไดจ้ดัทาํแบบฟอร์ม

สาํหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับเลือกตั�งเป็นกรรมการล่วงหนา้  เพื�อเป็นการอาํนวยความ-

สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกดว้ย  ทั�งนี� ในปี 2560 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับเลือกตั�งเป็น

กรรมการเป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด 
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5. เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559  บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ครั� งที� 1/2559  ซึ� งมีกรรมการ          

เขา้ร่วมประชุมครบองค์ประชุม คือจาํนวน 15 ท่าน โดยบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรให้จดัประชุมผูถื้อหุ้น ณ ห้องประชุม

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ชั�น 3  เช่นเดียวกบัในปี 2558  เนื�องจากสามารถรองรับจาํนวนผูถื้อหุน้ที�ใหค้วามสนใจ

เขา้ประชุม   ทั� งนี� เพื�ออาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ           

อยูภ่ายในหอ้งประชุมเดียวกนัทาํใหก้ารประชุมดาํเนินไปอยา่งราบรื�นและมีประสิทธิภาพ 

ในวนัที�ประชุมบริษทัได้จดัให้มีการลงทะเบียนโดยให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บความเพื�อความสะดวก นอกจากนี� ในการ          

ใชสิ้ทธิออกเสียงแต่ละวาระ  โดยบริษทัไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบตัรยืนยนัการลงคะแนนที�ไม่เห็นดว้ย

และงดออกเสียงเพื�อคาํนวณหักออกจากผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั�งหมด  ยกเวน้ระเบียบวาระเลือกตั�งกรรมการจะเก็บ

บตัรลงคะแนนทั� งหมดที�เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียงเพื�อนาํมาคาํนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและ            

เมื�อจบการประชุมผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2559 บริษทัไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2559  ซึ� งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม    

จาํนวน 14 ท่าน ขาดประชุม 1 ท่าน โดยบริษทัได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ณ ห้องประชุมบริษทั              

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) เนื�องจากสามารถรองรับจาํนวนผูถื้อหุ้นที�ให้ความสนใจเขา้ประชุม  ทั� งนี� เพื�ออาํนวย-   

ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกนั              

ทาํใหก้ารประชุมดาํเนินไปอยา่งราบรื�นและมีประสิทธิภาพ 

6. ในการประชุมผู ้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที�ครบออกตามวาระจํานวนหนึ� งในสามของจํานวน 

คณะกรรมการทั�งหมด  ซึ� งจะมีการเลือกตั�งในวนัประชุมบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละบุคคล 

ใหเ้ขา้รับการเลือกตั�งไดอ้ยา่งเป็นอิสระ    นอกจากนี�บริษทัไดก้าํหนดใหมี้วาระเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของกรรมการโดยแบ่งประเภท

ของค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละคณะจะได้รับเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเบี� ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัท              

ซึ�งหากมีการเสนอเปลี�ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

7.  ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  หรือตั�งคาํถามในวาระต่างๆ            

อยา่งอิสระก่อนการลงมติ ในวาระใดๆ  นอกจากนั�นบริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลรายละเอียดในเรื�องดงักล่าวอยา่งเพียงพอแก่ผูถื้อหุ้น  

ทั�งนี� ในวาระที�ผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย  ขอ้ซกัถาม  บริษทัไดจ้ดัเตรียมบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละสาขาเป็นผูใ้ห้คาํตอบภายใต้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

8.  ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้สามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัได ้ หากผูถื้อหุ้นร้องขอ

และมีผูถื้อหุน้ 5 คนรับรอง   เพื�อใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหล้งคะแนนดว้ยวธีิลบั 

9.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2558 ครั� งที�1/2559 บริษทัไดพ้ิจารณาตามลาํดบัในระเบียบวาระที�ไดก้าํหนดไวใ้น

หนังสือนัดประชุมที�ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า  โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงลาํดบัวาระดงักล่าวและไม่มีการขอให้ที�ประชุม

พิจารณาเรื�องอื�น ที�นอกเหนือไปจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

 

ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

บริษัท ให้ความเท่าเทียมกันกับผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย                  

นกัลงทุนสถาบนั  หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ  โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  เช่น  

1.  การกาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หน้าที�ดูแลผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  โดยผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น  หรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ  ซึ� งจะเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื� อง              

เช่น  หากเป็นขอ้ร้องเรียนก็จะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหาวธีิการเยียวยาที�เหมาะสม  หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะ

ที�กรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็นเรื�องสาํคญัที�มีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม  หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจ

ของบริษทั  กรรมการอิสระจะเสนอเรื�องดงักล่าวต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น  เพื�อพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  รายงานประจาํปี 2559 

- 71 - ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

2.  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล             

ที�เกี�ยวขอ้ง  ซึ�งหมายถึง  คณะกรรมการบริษทั  ฝ่ายจดัการและพนกังานในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูล 

3.  สําหรับการประชุมผู ้ถือหุ้นนั� น บริษัทได้จัดทําหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที�ผู ้ถือหุ้นกําหนดทิศทาง                     

การลงคะแนนไดต้ามแบบกระทรวงพาณิชยก์าํหนด  และจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น  นอกจากนี�บริษทัยงัให-้

สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุมภายหลงัจาก  ไดเ้ริ�มประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสาํหรับวาระที�อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา

และยงัไม่ไดมี้การลงมติ   และนบัเป็นองคป์ระชุมตั�งแต่วาระที�ไดเ้ขา้ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป   เวน้แต่ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

จะมีความเห็นเป็นอยา่งอื�น 

4.  เพื�อให้ผูถื้อหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการแจ้งมติที�ประชุม           

ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  บริษทัไดเ้ปิดเผยมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระ                

บนเวบ็ไซตข์องบริษทัภายในวนัทาํการถดัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

5.  มีการบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งครบถว้นประกอบดว้ยขอ้มูลสาระสาํคญั ไดแ้ก่ มติที�ประชุมและผลการ

ลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจาํนวนเสียงที�เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  หรือบตัรเสียในแต่ละวาระ  คาํถาม  คาํชี�แจง

และความคิดเห็นของที�ประชุมและจดัส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนั

ประชุมผูถื้อหุน้  พร้อมทั�งส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั     
 

การจดัให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี�ยมชมกจิการ 

บริษทั จะจดัใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเยี�ยมชมกิจการหลงัจากเสร็จสิ�นการประชุมสามญัประจาํปีในกรณีที�มีผูถื้อหุ้นร้องขอ   

โดยจดับุคลากรพาชมภายในบริเวณบริษทั เช่น ท่าเทียบเรือ การปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายต่างๆ อนัไดแ้ก่  ฝ่ายคลงัสินคา้

และสถานีเทนํ� าตาล  หอ้งชั�งรถบรรทุก  สถานีรับและเก็บกากนํ� าตาลและในกรณีที�ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเยี�ยมชมกิจการของบริษทัยอ่ย 

เช่น โรงงานแป้งสาลี  โรงกลั�นนํ� ามนัปาลม์  และโรงงานทอกระสอบ  คณะกรรมการไดจ้ดัให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน

พาชมจนเป็นที�พอใจของผูถื้อหุน้ 
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทั ใหค้วามสาํคญักบัเรื�องการเปิดเผยสารสนเทศเนื�องจากเป็นเรื�องที�มีผลการกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  จึงมีความจาํเป็นที�ตอ้งมีการควบคุมและกาํหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั�งที�เป็นสารสนเทศ

ทางการเงินและที�ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกตอ้งตามที�กฎหมายกาํหนด  โดยมีสาระสาํคญั  ครบถว้น เพียงพอ  เชื�อถือไดแ้ละทนัเวลา 

ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal  ของตลาดหลกัทรัพย-์           

แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั   ทั�งนี� ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือ 

กรรมการรองผูจ้ดัการเป็นผูด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มูล   นอกจากนั�นยงัมีสาํนักเลขานุการบริษทัทาํหน้าที�ติดต่อสื�อสารกบั           

นกัลงทุนสถาบนั  ผูถื้อหุน้  อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม  

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที�สาํคญับริษทัไดด้าํเนินการผา่นช่องทางต่างๆ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่งทั�วถึง  โดยมีการเผยแพร่ผา่นช่องทางต่างๆ ดงันี�  

1.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 1)  รายงานประจาํปี 

 2)  งบการเงินของบริษทั 

 3)  เอกสารแจง้มติคณะกรรมการบริษทัและอื�นๆ 

2.  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3.  กระทรวงพาณิชย ์

4.  เวบ็ไซตข์องบริษทั www.tstegroup.com  ซึ�งมีทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.  การจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์
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บริษทั ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย  กฏเกณฑ์  ขอ้บังคบัต่างๆ ที�กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ-

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื�นของรัฐอย่างเคร่งครัด                      
และติดตามแก้ไขเปลี�ยนแปลงอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้มั�นใจได้ว่ากฎหมาย  กฏเกณฑ์  ข้อบังคับที�บริษัท ถือปฏิบัตินั� น               
มีความทนัสมยัและเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เชื�อมั�นในการดาํเนินธุรกิจที�โปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา  เช่น 

1.  เปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที�ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา  
2.  จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบบญัชี 
     ในรายงานประจาํปี 
3.  กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี�ยวขอ้งในกรณีที�มี  
     ส่วนไดเ้สียเกี�ยวขอ้งกบับริษทั 
4.  เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ที�ในคณะกรรมการชุดยอ่ยและจาํนวนครั� งการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 
5.  เปิดเผยโครงสร้างการดาํเนินงานและการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งชดัเจน 
6.  เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล 
7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ  รวมทั�งรูปแบบ  ลกัษณะ  และจาํนวนค่าตอบแทนที�แต่ละคน 
     ไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
8.   กาํหนดระเบียบการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในและระเบียบปฏิบติัในการซื�อขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ  
      และผูบ้ริหารซึ�งสอดคลอ้งกบักฎหมายเกี�ยวกบัหลกัทรัพยแ์ละหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีโดยระเบียบขา้งตน้ 
      มีหลกัการที�สาํคญัดงันี�  

- จัดระบบงาน  สถานที�ปฏิบติังาน  การเก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ถูกเปิดเผยไปยงับุคคลอื�นและ           
การใช้ขอ้มูลภายในหรือการส่งขอ้มูลภายในให้กระทาํได้เฉพาะผูที้�จาํเป็นตอ้งรู้หรือตอ้งใช้ในการ
ปฏิบติังานเท่านั�น 

-  ห้ามกรรมการและผูบ้ริหารทาํรายการซื�อ  ขาย  โอน  หรือรับโอนหลกัทรัพยโ์ดยอาศยัขอ้มูลภายใน          
อันเป็นสาระสําคัญต่อการเปลี�ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที�ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ            
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือนําข้อมูลภายในนั�นออกเปิดเผยเพื�อให้ผูอื้�นกระทาํดังกล่าว          
โดยตนไดรั้บประโยชน ์

- กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที�ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยที์�ออกโดยบริษทั ของตน ของคู่สมรสและ
ของบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยด์งักล่าวทุกครั� ง   
เมื�อมีการ  ซื�อ  ขาย  โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั�น  ตามที�สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  และตอ้งสําเนารายงานขา้งตน้ต่อเลขานุการบริษทัเพื�อรวบรวมเสนอต่อ                  
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบดว้ย   นอกจากนี�บริษทัยงักาํหนดใหพ้นกังานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน
ที�เป็นสาระสาํคญัตามเกณฑ์ที�กาํหนดตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยด์งักล่าว ของตน ของคู่สมรสและ
ของบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อหน่วยงานกาํกบัการปฏิบติังานของบริษทัดว้ย 

- ในการกํากับดูแลการซื� อขายหลักทรัพย์และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทได้กําหนด                    
ช่วงระยะเวลาที�จาํกดัการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั  ของกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  โดยใหง้ดเวน้การซื�อขายหลกัทรัพยด์งักล่าวในช่วง 14 วนั ก่อนวนัที�บริษทั 
เปิดเผยขอ้มูลงบการเงินหรือผลการดาํเนินงานรายไตรมาสจนถึงวนัที�บริษทัเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว         
และ มีการแจง้ระเบียบ  กฎเกณฑใ์นการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในใหก้รรมการและพนกังานที�เกี�ยวขอ้งไดท้ราบ    
โดยในปีที�ผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

9.   กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี�ยวขอ้งครั� งแรกต่อเลขานุการบริษทั               
เพื�อรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครั� งเมื�อมีการ
เปลี�ยนแปลงตามหลกัเกณฑ์ที�พระราชบัญญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  โดยในปี 2559            
มีกรรมการ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางเยาวนุช เดชวิทกัษ,์ นายสุวฒัน์ สัมมาชีพวิศวกุล และนางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์             
แจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเอง  
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สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ   
บริษัท ได้ให้ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั� งภายในและภายนอกบริษัท                 

อนัไดแ้ก่  ลูกคา้  ผูถื้อหุน้และพนกังานรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม  สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียสาํหรับใช้
เป็นแนวทางการปฏิบติัเพื�อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน เพื�อให้คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาํเนินงาน  โดยถือเป็นภาระหน้าที�และเป็นวินัย                         
ที�ทุกคนพึงปฏิบติั  สรุปไดด้งันี� .- 

 

ผู้ถือหุ้น  :  ผูบ้ริหารมีความมุ่งมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจเพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดย 
1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต  ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธิ� ใจ และ

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้  ทั�งรายใหญ่และรายยอ่ยเพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 
2. บริหารองค์กรด้วยความระมัดระวงัและความรอบคอบ  เพื�อป้องกันความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น            

โดยคาํนึงถึงสภาวะความเสี�ยงทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 
3. ปฏิบติัหนา้ที�โดยการประยกุตค์วามรู้และทกัษะการบริหารจดัการอยา่งสุดความสามารถในทุกกรณี 
4. จดัการดูแลมิใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ขององคก์รเสื�อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 
5. จดัใหมี้การรายงานสถานภาพขององคก์รโดยสมํ�าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริงและแจง้ให้

ผูถื้อหุน้ทุกรายทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์ร  ทั�งในดา้นบวกและดา้นลบ 
ซึ�งตั�งอยูบ่นพื�นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้กี�ยวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ขององค์กร  ซึ� งยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

7. ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั 
8. ไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์ร  

 

พนักงาน  :  บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนัดงันี�  
1. จดัระบบการใหผ้ลตอบแทนที�เป็นธรรมแก่พนกังานสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัทั�วไป 
2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
3. จดัใหมี้ระบบการบริหารบุคลากรในเรื�องการแต่งตั�ง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ

พนกังานที�ชดัเจน  มีการปฏิบติัโดยความสุจริตใจ ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมของพนกังาน 

4. ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอยา่งทั�วถึง
และสมํ�าเสมอ 

5. รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซึ�งตั�งอยูบ่นพื�นฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 
 

คู่ค้า 1.  ปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการคา้ตามสญัญาของคู่คา้ทุกรายหลีกเลี�ยงวธีิการที�อาจเป็นการไม่สุจริต 
 2.  ปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัที�ดีไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

 

ลูกค้า   :  บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้โดย 
1. ใหบ้ริการที�มีคุณภาพที�ยอมรับไดข้องตลาด 
2. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเกี�ยวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

โดยคาํนึงถึงประโยชน์สาํหรับลูกคา้ 
3. ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้งื�อนไขในเวลาอนัเหมาะสม 
4. ไม่ส่งมอบสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ทั�งๆ ที�รู้ว่าสินคา้และบริการนั�นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย 

หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที�มีคุณภาพตํ�ากว่าระดับ                 
ที�กาํหนดตกถึงมือลูกคา้ 
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5. ไม่ทาํให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจผิดเกี�ยวกบัคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือเงื�อนไขใดๆ ของสินคา้หรือ

บริการนั�นๆ 

6. จดัระบบเพื�อใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเกี�ยวกบัสินคา้และบริการและดาํเนินการอยา่งดีที�สุดเพื�อให้

ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

7. รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่นาํมาใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเองและผูที้�เกี�ยวขอ้ง

โดยมิชอบ 

8. หาทางลดตน้ทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ เพื�อสามารถเพิ�มประโยชน์

ใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง 

9. รักษาสัญญาและปฏิบติัตามเงื�อนไขที�มีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด  ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตาม

เงื�อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

10. ไม่คา้กาํไรเกินควรเมื�อเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการและไม่กาํหนดเงื�อนไขการคา้ 

ที�ไม่เป็นธรรมกบัลูกคา้ 
 

คู่แข่งทางการค้า  :  บริษทัปฏิบติัตามกรอบและกติกาการแข่งขนัที�ดีโดย 

1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัที�ดี 

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  

3. ไม่พยายามทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย   
 

สังคมส่วนรวม  :  มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและสงัคมโดย 
1. ไม่กระทาํการใดๆ ที�จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
2. ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมที�มีส่วนสร้างสรรคส์งัคมอยา่งสมํ�าเสมอ 
3. สร้างจิตสาํนึกในการรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเนื�องและจริงจงั 
4. ควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
5. ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการหลีกเลี�ยงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 
6. ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลและรายงานขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั�น  
 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 15 คน  ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

จาํนวน 5 คน และกรรมการบริหารจาํนวน 5 คน และกรรมการที�ไม่ไดท้าํหนา้ที�บริหารจาํนวน 5 คน โดยประธานกรรมการ
เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหน้าที�กาํกบัดูแลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ภายใตข้อบเขต           
ที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกราย  โดยทาํหนา้ที�เป็นผูก้าํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษ ัทด้วยความเป็นอิสระเที�ยงธรรม  โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นและผูม้ีประโยชน์ร่วมทุกราย                              
โดยคณะกรรมการบริษทัจะไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการปฏิบติังานที�ซํ� าซอ้นกบักรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 5 คน ที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งส่วนตวั  ความเกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ  
หรือดา้นอื�นๆ กบับริษทัหรือผูบ้ริหารของบริษทั  ไม่เป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุ้นเฉพาะราย  ไม่มีความผูกพนัดา้นการเงิน
หรือส่วนตวักบับริษทั   ทาํให้สามารถใชว้ิจารณญาณไดอ้ย่างเป็นอิสระและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย         
ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  ซึ�งกรรมการอิสระของบริษทัทุกคนมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ คือ ไม่ไดมี้การถือหุน้ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุ้น (เข้มกว่าประกาศก.ล.ต.) ที�มีสิทธิออกเสียง
ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษทัในลกัษณะที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการให้บริการวิชาชีพรวมทั�งไม่มีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษทั  
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กรรมการบริษัททุกคนมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที� เกี�ยวข้อง  ทั� งนี� เพื�อให้เกิดประโยชน์             

โดยรวมต่อบริษทั  โดยมีความเขา้ใจในอุปสรรคต่างๆ ที�เกิดขึ�นทางธุรกิจสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถสร้างการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม  รวมถึงสามารถนาํเสนอมุมมองที�เป็นประโยชน์เกี�ยวกบั 
ความเสี�ยงที�สําคัญ   นอกจากนี� กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผูที้� มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�กําหนด                  
โดยกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั  และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในการเขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทั  กรรมการแต่ละคนจะไดรั้บขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบับริษทั  ขอ้บงัคบัที�ระบุถึง
ขอบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  การไดรั้บคาํแนะนาํดา้นกฎหมาย  กฎระเบียบและเงื�อนไขต่างๆ 
ในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  รวมไปถึงการไดรั้บการทาํความเขา้ใจถึงธุรกิจของบริษทั 

กรรมการบริษทัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งในคราวแรก 3 ปี  กรรมการที�ออกตามวาระอาจไดร้ับแต่งตั�ง                     
ให้ดาํรงตาํแหน่งต่อได ้ หากผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในกรณีที�จะมีการแต่งตั�งกรรมการบริษทัใหม่  คณะกรรมการบริษทั  
จะตอ้งสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถที�เหมาะสมเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง   

ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกเหนือจากการออกตามวาระและวาระคงเหลือไม่นอ้ยกว่า
สองเดือนใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคล  ซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป   โดยมติตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนกรรมการ          
ที�ยงัเหลืออยู ่ และกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั�งใหม่จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซึ�งตนแทน 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าที�ในการกาํกับดูแลให้ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแผนงานที�กาํหนดไว ้ 
เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั�งหมด  โดยคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายอาํนาจและ
ความรับผิดชอบในบริหารงานประจําวนัไปยงักรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ริหารระดับสูงตามลาํดับ  รวมทั� งการแต่งตั� ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะดา้น 

หน้าที�ของประธานคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการไม่ซํ� าซอ้นกนั  ทั� งนี� กรรมการผูจ้ดัการมีหน้าที�
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัในการมอบหมายอาํนาจหน้าที�ในการช่วยดูแลบริหารงานให้แก่ผูบ้ริหารระดับสูง              
ในลาํดบัถดัๆ ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสํานักเลขานุการบริษัทในการทําหน้าที� ในการแนะนําและช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริษัท  โดยรับผิดชอบในการดําเนินการเพื�อให้เกิดความมั�นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการและปฏิบติัหนา้ที�ที�กาํหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  ทั�งยงัทาํหนา้ที�ในการประสานงาน
และช่วยเหลือดูแลผูถื้อหุน้ของบริษทัใหไ้ดรั้บการปฏิบติั อยา่งเหมาะสม 

 

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกาํหนดให้ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง

หรือเกี�ยวโยงกบัรายการที�พิจารณาตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเกี�ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว       

และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน  รวมทั�งไดก้าํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อดส่องดูแล

และจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว  ซึ�งที�ผา่นมายงัไม่เคยมีปัญหาดงักล่าวเกิดขึ�น 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั� ง  หากมีเรื�องเกี�ยวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์วา่ในระเบียบวาระใด

ที�กรรมการเกี�ยวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียนั�นกรรมการดงักล่าวจะงดออกเสียงหรือใหค้วามเห็นใดๆ 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร   ซึ�งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง

การถือหลกัทรัพยบ์ริษทั จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบและรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อสํานักงานคณะกรรมการ-

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัที�ซื�อขาย  โอน หรือรับโอน  ซึ�งจะรายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการตามหัวขอ้ “รายงานการ

เปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร”  ซึ�งกาํหนดไวต้ายตวัในรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั� ง 
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การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัดาํเนินงานโดยยึดมั�นและให้ความสําคญัในการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีจึงจดัให้มีการ

ควบคุมดูแลและป้องกนัเกี�ยวกบัการทาํรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการ

ระหว่างกนัอย่างเหมาะสมภายใตก้รอบจริยธรรมที�ดี  โดยถือเป็นหนึ� งในจรรยาบรรณสําคญัที�กรรมการและพนักงาน           

ตอ้งยดึถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดเพื�อเป็นที�เชื�อถือและไวว้างใจของผูที้�มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ซึ�งมีหลกัเกณฑที์�สาํคญัดงันี�  

- คณะกรรมการรบริษทัไดก้าํหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั

และกําหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทํารายการที�ต้องผ่านการกลั�นกรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและดูแลใหมี้การปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั-

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- กําหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือพนักงานที�มีผลประโยชน์เกี�ยวข้องกับธุรกรรมที�ทํากับบริษัท                

หรือบริษัทย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าวและให ้               

การกาํหนดราคาเป็นไปอยา่งเหมาะสมยติุธรรมตามเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไปเสมือนการทาํรายการกบับุคคลทั�วไป 

- กาํหนดใหมี้การนาํเสนอรายการที�เกี�ยวโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ

ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที� ดีและตามหลักเกณฑ์ที�สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

- คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหลกัการให้สามารถทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัไดร้ะหวา่งกรรมการผูบ้ริหาร  

หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งของบริษทัที�ทาํกบับริษทัหรือบริษทัย่อยได ้ หากรายการนั�นมีขอ้ตกลง              

ทางการคา้เหมือนที�ทาํกบัคู่สญัญาทั�วไป 

- ในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัท              

บริษทักาํหนดใหเ้ป็นธุรกรรมที�มีเงื�อนไขหรือขอ้กาํหนดที�เป็นปกติเหมือนกบัธุรกรรมที�ทาํกบับุคคลทั�วไป

ที�มีความเสี�ยงในระดบัเดียวกนัหรือเป็นกรณีที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและกรรมการบริษทัยอ่ย

ตามแต่กรณี 

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

10.1 นโยบายและการดาํเนินงานของบริษัท 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate  

Social Responsibility : CSR) ดว้ยความตระหนักและให้ความสาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมเพื�อสังคมและ

ชุมชนโดยรอบ รวมทั�งใส่ใจดูแลสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�อง โดยยดึหลกัการดาํเนินธุรกิจที�โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม 

เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุ้น พนกังาน ชุมชนที�บริษทั ประกอบกิจการอยู ่   

ลูกคา้ คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ ตามหลกัการ ดงันี�  
 

1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

เพื�อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  อย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อ                

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ตลอดจนสังคมและสิ�งแวดลอ้มบริษทัจึงกาํหนด “จรรยาบรรณธุรกิจ” ขึ�นเพื�อให้คณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร 

พนกังานและลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทั   ซึ�งบริษทันาํ

ขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ เดิมมาปรับปรุงในปี 2550 และประกาศใชจ้รรยาบรรณธุรกิจและระเบียบขอ้บงัคบับริษทัฉบบั

ปรับปรุงมาใชอ้ยา่งเป็นทางการในปี 2551  จนถึงปัจจุบนั  ดงันี�  
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คู่มอืจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ  มดีงันี� 

1.  มุ่งเนน้สร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ รวมทั�งพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตและกา้วหนา้อยา่งมั�นคง 

2.  ดาํเนินการบริหารและการจดัการองคก์รอยา่งรอบคอบ ดว้ยความรู้ ความสามารถและทกัษะอยา่งเตม็ที�  

3.  ปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึหลกั ซื�อสตัย ์สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส เพื�อผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์ร 

4.  องคก์รยดึมั�นในกฎหมาย และมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมา  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล 

     ทางการเงินอยา่งโปร่งใส 

5. ไม่นาํสารสนเทศภายในที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผย หรือขอ้มูลที�ถือเป็นความลบัขององคก์รไปหาประโยชน์ใส่ตนและ 

     ผูเ้กี�ยวขอ้ง หรือนาํไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกที�จะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
 

การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัได้กาํหนดให้สํานักเลขานุการบริษทั หรือ คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�เป็นหน่วยรับร้องเรียน                 

ดา้นจริยธรรม  ซึ�งพนกังาน  ผูเ้กี�ยวขอ้ง  และ/หรือผูป้ระสบพบเห็นสามารถส่งขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมโดยตรงตามที�อยู่

ทางไปรษณียต์่อไปนี�  

หน่วยรับร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจ 

สาํนกัเลขานุการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

90 หมู่ 1  ซอยสยามไซโล   ถนนปู่เจา้สมิงพราย 

ตาํบลสาํโรงกลาง   อาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ  10130 

หรือ ทางอีเมลด์งัต่อไปนี� .- 

E-mail Address : Thaisugarterminal@gmail.com   
 

การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

การแต่งตั�งกรรมการของบริษทั เป็นไปตามมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น  โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการบริษทัตามลาํดับ  ทั� งนี�  ณ ปัจจุบัน (วนัที� 11 มกราคม 2560) คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 15 ท่าน 

ประกอบดว้ย 

ก.  กรรมการที�เป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ�งมีจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั�งคณะ 

ข.  กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน 

ค.  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน 

ดงันั�น  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจึงสามารถมั�นใจไดว้า่กรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที�เหมาะสม 
 

2) การดาํเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชั�น  (Anti-Corruption Policy) 
บริษทัฯ มีอุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วน            

ได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ สังคมและสิ�งแวดลอ้ม) ตามหลกัธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณบริษทัฯ 
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียกุล่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบายกําหนดความรับผิดชอบ                
แนวปฏิบัติและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการที�เหมาะสม เพื�อป้องกนัคอร์รัปชั�นกบัทุกกิจกรรมของบริษทัฯ เพื�อให้การ
ตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที�อาจมีความเสี� ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั�น ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ                         
อย่างรอบคอบ บริษทัฯ จึงได้ประกาศนโยบายเขา้ร่วมการต่อตา้นทุจริต เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2558  และจะปฏิบัติ               
เพื�อใหไ้ดป้ระกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยภายในปี พ.ศ.2561 
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3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเพื�อแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดงันี�  
  

ผู้ถือหุ้น 
1. สร้างผลตอบแทนที�เจริญเติบโตอยา่งมั�นคงและเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ 
2. ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งมืออาชีพอยา่งเตม็ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั 
3. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื�อสร้างความมั�นใจแกผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น

ทุกรายดว้ยความเท่าเทียมกนั 
4. จดัทาํรายงานสถานะขององคก์รอยา่งสมํ�าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริงแก่ผูถื้อหุน้และผูเ้กี�ยวขอ้ง 
5. ไม่เปิดเผยสารสนเทศแก่ผูไ้ม่เกี�ยวขอ้งโดยมิชอบ 
6. ไม่ดาํเนินการใดอนัก่อใหเ้กิดผลเสียแก่องคก์รโดยไม่ไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ทราบก่อน 
 
คู่ค้าและเจ้าหนี� 
1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตในการคา้กบั คู่คา้หรือเจา้หนี�  
2. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงกบัคู่คา้และเจา้หนี�อยา่งเที�ยงตรงและเคร่งครัด ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขตา่ง  ๆได ้

ตอ้งรีบแจง้คู่คา้หรือเจา้หนี�โดยเร็วเพื�อรวมกนัพิจารณาหาทางแกไ้ขปัญหา 
3. เสนอขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งแก่คู่คา้และเจา้หนี�อยา่งถูกตอ้ง และครบถว้นตามความเป็นจริง 

 

พนักงานและลูกจ้าง 

1. ใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้  ความสามารถ  ความรับผิดชอบ  และคุณภาพของงาน

ของพนกังานแต่ละคน 

2. การใหร้างวลั หรือลงโทษพนกังานตอ้งใชค้วามเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ และตอ้งกระทาํดว้ยความสุจริต 

3. ใหค้วามสาํคญัแก่การฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื�อพฒันาขีดความรู้ ความสามารถของพนกังานทุกคน 

4. ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน ขอ้บงัคบัต่างๆ และสวสัดิการของพนกังาน 

5. รักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื�อความปลอดภยัแก่สุขภาพ และทรัพยสิ์นของพนกังาน 

6. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง พฒันา และปรับปรุงแกไ้ขของบริษทัอยา่งทั�วถึง 

7. เผยแพร่ขอ้ปฏิบติัและจริยธรรมแก่พนกังานทุกคนเพื�อนาํไปปฏิบติัในการทาํงานของพนกังาน 

8. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนบนพื�นฐานของศักดิ� ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และหลีกเลี�ยง        

กระทาํการใดๆ  อนัส่งผลต่อความกา้วหนา้และมั�นคงในอาชีพการงานของพนกังาน 

9. ไม่นาํขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานไปหาผลประโยชน์ไม่วา่กรณีใดๆ 

10. รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซึ�งเป็นประโยชน์แก่องคก์รที�ตั�งอยูบ่นหลกัเหตุและผล 

 

4) การปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัมีการกาํกบัดูแลใหค้่าจา้งอยูใ่นระดบัที�เหมาะอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี�ยนแปลงโครงสร้าง 

และการจดัระเบียบองคก์รนั�นจะดาํเนินการอยา่งรับผิดชอบโดยอยูภ่ายใตก้รอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั�งปฏิบติัตามกฎหมาย 

และปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที�มีอายุต ํ�ากว่า 15 ปี ไม่มีการใช้

แรงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ แรงงานนกัโทษโดยบงัคบั แรงงานตามสญัญา แรงงานหนี�  หรือแรงงานทาส และการคา้

มนุษยที์�เกี�ยวขอ้งกบัการใชแ้รงงานที�ไม่ถูกตอ้ง  

บริษทั ตระหนกัถึงความสาํคญัเกี�ยวกบัดา้นบุคลากร  การดูแลเกี�ยวกบัสวสัดิภาพและความปลอดภยัใน    การทาํงาน  

สภาพความเป็นอยูที่�ดีย่อมส่งผลไปถึงสภาพจิตใจและความทุ่มเทในการทาํงาน  ดงันั�นบริษทัจึงมีการดูแลเรื�องสวสัดิการ

ของพนกังานเพิ�มขึ�นนอกเหนือจากสิ�งที�ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ไดแ้ก่   
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บา้นพกัอาศยั  บริษทั จดัให้พนกังานและครอบครัวไดอ้าศยัอยูใ่นบา้นพกัพนกังานซึ�งบริษทัสร้างขึ�นเป็นอาคาร     

มีบริเวณรอบขา้ง  มีสนามเด็กเล่น  บริเวณจอดรถพนกังานและอื�นๆ  

 

สวสัดิการดา้นต่าง ๆ  นอกเหนือจากการจดัทาํประกนัสงัคมตามกฎหมายกาํหนด  มีการดูแลพนกังานที�ป่วย  หรือ

ไดรั้บบาดเจ็บ  อนัเนื�องมาจากอุบติัเหตุจากการทาํงาน  มีการช่วยเหลือดา้นการเงินในกรณีพนกังานสมรส  คลอด

บุตร  อุปสมบท หรือบิดา  มารดา  บุตร  เสียชีวติ 

 

การจดัทาํประกนัอุบติัเหตุ   นอกเหนือจากการจดัการดา้นการประกนัตนต่อสํานกังานประกนัสังคมแลว้ บริษทั   

ยงัจัดทาํประกันอุบัติเหตุเป็นกรณีพิเศษให้แก่  พนักงานที�ตอ้งปฏิบัติงานที�มีการเสี�ยงอนัตราย  เช่น  พนักงานขบั

รถจกัรยานยนตส่์งเอกสาร  พนกังานที�ตอ้งปฏิบติังานในที�สูง  พนกังานที�ตอ้งทาํงานกบัเครื�องจกัรกล 

 

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ มีการจดัส่งพนกังานเขา้ฝึกอบรมนอกสถานที� หรือการจดัฝึกอบรมหนา้งาน  

เช่น  การดบัเพลิงและอพยพในกรณีเกิดอคัคีภยั  ซึ�งเป็นการสร้างความรู้และความสามารถไม่เพียงช่วยเหลือตนเอง              

แต่ยงัสามารถช่วยเหลือผูอื้�นและผูอ้าศัยอยู่ในชุมชนใกลเ้คียง จัดส่งพนักงานอบรมหลกัสูตรเจ้าหน้าที�ความ

ปลอดภยั ในการทาํงานซึ� งไดรั้บวุฒิบตัร จป.วิชาชีพ  ตลอดจนความรู้ในดา้นต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและสารสนเทศ    

การใชเ้ครื�องจกัรกล  ดา้นบญัชีและอื�นๆ ที�พนกังานแต่ละคนจะสามารถนาํความรู้มาใช ้
 
การใชสิ้ทธิทางการเมือง บริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของการทาํหนา้ที�พลเมืองที�ดี  โดยใหก้ารสนบัสนุน  ให้กรรมการ  
ผูบ้ริหารและพนกังานทาํหนา้ที�ในฐานะพลเมืองที�ดีตามกฎหมาย  แต่หา้มมิใหก้ระทาํการใดๆ ที�ชี�นาํหรือทาํให ้
เขา้ใจวา่ บริษทัใหก้ารสนบัสนุนแก่พรรคการเมืองใดๆ หรือกลุ่มพลงัใดๆ พนกังานมีสิทธิเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองอยา่งอิสระนอกเหนือเวลางานและหา้มทาํกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษทั 
 
 

ความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นของบริษทั 
ทรัพยสิ์นของบริษทัหมายถึง สังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์ทั� งนี� ยงัรวม ขอ้มูล เอกสารสิทธิ�  สิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ�  และความลบัต่างๆของบริษทั เจ้าหน้าที�และพนักงานทุกคนมีหน้าที�ในการรับผิดชอบในทรัพยสิ์นต่างๆ   
ของบริษทั 

1. กรรมการ   ผูบ้ริหาร และเจ้าหน้าที�พนักงาน ต้องไม่นําทรัพยสิ์นต่างๆของบริษทัไปใช้เพื�อประโยชน์      
ส่วนตวัหรือผูอื้�น   ยกเวน้กรณีฉุกเฉินที�ไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อาํนาจแลว้เท่านั�น 

2. พนักงานมีหน้าที�รับผิดชอบมิให้ทรัพยสิ์นของบริษทั สูญเสีย สูญหาย หรือเสื�อมค่า โดยเปล่าประโยชน์ 
ทรัพยสิ์นต่างๆ ของบริษทัควรนํามาใช้ในการดาํเนินกิจการของบริษทัเพื�อให้ได้ประสิทธิภาพของการ
ดาํเนินงานและคุม้ค่าทรัพยสิ์นสูงสุด 

3. พนกังานไม่ควรกระทาํการปรับเปลี�ยน  แกไ้ข  หรือตกแต่งทรัพยข์องบริษทั ก่อนไดรั้บอนุญาตจากผูที้�มีอาํนาจแลว้
เท่านั�น 

4. หา้มมิใหพ้นกังาน ปลอมแปลง แกไ้ข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษทัโดยมิชอบ 
5. ในกรณีทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนําโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ� หรือโปรแกรม                 

ผิดกฎหมายใดๆ มาลงในเครื�องของบริษทั  กรรมการและพนกังานควรใชอิ้นเตอร์เน็ตในการหาขอ้มูลและ
หลีกเลี�ยงเวป็ไซตที์�ไม่ควรดงันี�    เวป็ไซตผ์ิดกฎหมายตลอดจนเวป็ไซตที์�ละเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรม
อนัดีงาม 
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สิทธิในการร้องเรียน  บริษทั มีการจดัประชุมพนกังานระดบัต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย  หรือในกรณีที�พนกังานมีความประสงคจ์ะร้องเรียนเรื�องราวต่างๆ ก็สามารถทาํได ้
โดยการส่งจดหมายส่งไปยงั 

ประธานกรรมการบริหาร  หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
90 หมู่ 1  ซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย 
ตาํบลสาํโรงกลาง  อาํเภอพระประแดง   
จงัหวดัสมุทรปราการ  10130 

 
5) ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
บริษทัประกอบธุรกิจการใหบ้ริการจึงใหค้วามสาํคญัแก่ลูกคา้เป็นหลกั โดยมีแนวทางการปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1. สนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยบริการที�ดีเลิศและเหมาะสม 
2. จดัระบบที�สามารถใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนขอ้บกพร่องของบริการความไม่พอใจและเสนอ

ขอ้แนะนาํที�เป็นประโยชน์เพื�อดาํเนินการตอบสนองแก่ลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว 
3. ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�มีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัดกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขไดใ้หรี้บแจง้ลูกคา้             

เพื�อทราบและร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกคา้อยา่งเที�ยงตรงถูกตอ้งเป็นธรรมและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงใดๆ 
5. ใหค้วามสาํคญัและไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้ไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใสตนเองและผูเ้กี�ยวขอ้งไม่วา่

กรณีใดๆ 

 

6) การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

เนื�องจากบริษทั ดาํเนินธุรกิจขนถ่ายสินคา้ขึ�นเรือเดินสมุทร   ซึ� งบริเวณสถานที�ประกอบการตั�งอยูริ่มแม่นํ� าเจา้พระยา  

ตลอดจนภายในบริเวณคลงัสินคา้  สถานีเก็บและขนถ่ายกากนํ� าตาล  ตั� งอยู่ติดกับชุมชนที�มีผูอ้าศยักันมาเป็นเวลานาน   

ดงันั�นการดาํเนินธุรกิจบริษทัมีความตระหนกัถึงผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดลอ้มซึ�งมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งแยกกนัไม่ออก  

โดยสรุปเป็นดงันี� .- 

- ในดา้นของเศษขยะ  ของเสีย  สิ�งปฏิกลู  นํ� ามนั  หรือสารเคมีต่างๆ บริษทัจดัใหมี้การดูแลอยา่งรัดกุม

ป้องกนัมิให้มีการตกหล่นหรือไหลลงสู่แม่นํ� า  มีการวา่จา้งพนกังานดูแลการจดัเก็บและรักษาความ

สะอาดตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงานราชการที�รับผิดชอบดูแลเกี�ยวกบัการเก็บขยะสิ�งปฏิกูลต่างๆ 

ภายในบริเวณและส่วนที�อยูติ่ดกบัชุมชนที�พกัอาศยัใหส้ะอาดเรียบร้อยอยา่งสมํ�าเสมอ 

- จดัทาํและดูแลเกี�ยวกบัท่อระบายนํ� า  จดัทาํบ่อพกัเพื�อดกัไขมนัและบาํบดันํ� าเสีย  มีการนาํตวัอยา่งนํ� าจาก

จุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยูใ่นมาตรฐานโดยตรวจวดัค่า Ph, BOD, Ammonium-

Nitrogen, Suspended  และอื�นๆ เป็นประจาํทุก 3 เดือน 

- จัดการดูแลผลกระทบเกี�ยวกับเสียงในขณะปฏิบัติงานเพื�อมิให้รบกวนคนที�พกัอาศัยในบริเวณ

ขา้งเคียง 

- สร้างเขื�อนคนัลอ้มรอบถงักากนํ� าตาลดว้ยวสัดุที�มีความมั�นคงแขง็แรงสาํหรับรองรับปริมาณสินคา้ ที�

อาจมีการลน้หรือรั�วจากถงัเก็บ 
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7) การร่วมพฒันาชุมชุนหรือสังคม 

บริษทักาํหนดความรับผดิชอบตอ่สงัคมส่วนรวมเพื�อเป็นนโยบายใหก้รรมการและพนกังานไดป้ฏิบติั ไดแ้ก่ 

1.  สนบัสนุนกิจการใดๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมส่วนรวม 

2.   หลีกเลี�ยงการกระทาํการใดๆ ที�ส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บา้นเมือง ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 

3.  ไม่ส่งเสริมหรือใหค้วามร่วมมือใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภยัต่อส่วนรวมและ 

      ความมั�นคงของประเทศ 

4.  สร้างจิตสาํนึกและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสงัคมและประเทศชาติในองคก์รแก่พนกังานทุกระดบั 

 

10.2  การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน 

บริษทักาํลงัศึกษาขอ้มูลเพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการ เพื�อกาํหนดแผนการดาํเนินงานและการจดัทาํรายงานต่อไป  

 

10.3  การดาํเนินธุรกจิที�มผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

- ไม่มี - 

 

10.4  กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม  
บริษทัใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนที�อยูติ่ดกบับริเวณหรือบริเวณที�ห่างออกไปเป็นประจาํต่อเนื�อง 
โดยในปี 2559  มีกิจกรรมที�บริษทั ใหก้ารสนบัสนุนต่อเนื�องจากที�ผา่นมาอยา่งสมํ�าเสมอเป็นประจาํทุกปี  ไดแ้ก่ 

ก. สนบัสนุนกิจกรรมการจดังานวนัเด็กแห่งชาติของชุมชนต่างๆ ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัปุณหังสนาวาส  
(ทิพยส์มบตัิบุญ-ชุ่มอุทิศ) โรงเรียนวดัสําโรงเหนือ(สุขราษฎร์ศึกษา) ชุมชนวดัสําโรงเหนือ 
ชุมชนหมู่ 1 รวมใจพฒันา โรงเรียนวดัทอ้งคุง้ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลเมือง
ปู่เจา้สมิงพราย  และอื�นๆ รวมทั�งใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นกิจกรรมทางศาสนาแก่วดัที�ตั�งอยูบ่ริเวณ
ใกลเ้คียง 

ข. สนับสนุนในดา้นการศึกษาโดยมอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กที�ยากจนไดแ้ก่มูลนิธิเกียรติ-       
ร่วมมิตรเพื�อการศึกษา  เป็นประจาํต่อนื�องมาตั�งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบนั 

ค. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามคัคีเพื�อบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วดักุดคลา้ (บัววรรณาราม)  
ตาํบลหมูสี  อาํเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา   

ง. จดักิจกรรม “งานเทกระจาด” โดยแจกขา้วสารอาหารแห้งให้กบัพนักงานหมู่ 1 หมู่ 3 และหมู่ 4 
จาํนวน 500 ชุด  

จ. ร่วมบริจาคเพื�อสนับสนุนการจดังานประจาํปีเพื�อหารายไดบู้รณะพระอุโบสถที�ชาํรุดทรุดโทรม
และสิ�งปลูกสร้างภายในวดั ณ วดั สาํโรงใต ้ตาํบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ฉ. ร่วมเป็นเจา้ภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ�นกนัดาร 
ช. ร่วมบริจาคเพื�อสนบัสนุนการก่อสร้าง “ศูนยส่์งเสริมทกัษะเด็กพิเศษ” มูลนิธิออทิสติกไทย 
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เมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม 2559 ตวัแทนจากบริษทัไดร่้วมถวายปัจจยัเพื�อสมทบทุน

ณ ศูนยเ์ด็กสนัติคาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

 

(มหาชน)  

 

 

ภาพกจิกรรมประจาํปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแทนจากบริษทัไดร่้วมถวายปัจจยัเพื�อสมทบทุนสนับสนุนผา้ป่าสร้างอาคารแด่นอ้ง

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นเงินจาํนวน 10,000 บาท 

 รายงานประจาํปี 2559 

ขอ้มูลบริษทั 

สนับสนุนผา้ป่าสร้างอาคารแด่นอ้ง 
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เมื�อวนัที� 20 กนัยายน 2559 บริษทัไดจ้ดังาน “ เทกระจาด”  คือ การแจกขา้วสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชน              

หมู่ 1, หมู่ 3 และหมู่ 4  จาํนวน 500 ชุด  ซึ�งเป็นชุมชนที�อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 2559 บริษทัไดร่้วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคี โดยร่วมกบัพนกังานและบริษทัในเครือทั�งหมด

ถวายใหก้บัวดักดุคลา้ (บวัวรรณาราม) อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยมียอดเงินถวายปัจจยัทั�งสิ�น 880,000 บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2560 ทางบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนอร์ จาํกดั(มหาชน) ไดร่้วมบริจาคปัจจยัเพื�อสมทบทุน

ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัภาคใต ้เป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาท  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง      
11.1  สรุปความเหน็คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพและระบบบริหารความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�

เหมาะสม  โดยมีผูต้รวจสอบภายในทาํหน้าที�สอบทานและควบคุมให้การดาํเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย           
ที�วางไวอ้นัไดแ้ก่  การตรวจสอบ  ดา้นบริหาร  ดา้นปฏิบติังาน  และดา้นบญัชีการเงิน  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทั�งของบริษทั
และบริษัทย่อย  เพื�อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการติดตามต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส ในส่วนของคณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้กรรมการทุกท่านทาํแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาํทุกปีเพื�อประเมินว่าแผนงานต่างๆ ที�บริษทั ดาํเนินการอยูมี่ความรัดกุม
และเพียงพอหรือไม่  เพื�อนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับแผนใหม่ต่อไปในการประเมินจะประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี�  

-  ด้านการควบคุมภายในองค์กร 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า  บริษทัมีการประชุมและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างสมํ�าเสมอ             

โดยรับฟังปัญหาและมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจรวมถึงการกาํหนดผลตอบแทนแก่พนักงานและ   
แจง้ผลการดาํเนินงานตลอดจนเปิดโอกาสให้พนกังานซกัถามไดเ้พื�อแสดงความโปร่งใส  ในดา้นโครงสร้างองคก์รบริษทั          
มีการปฏิบติัตามหลกักฎหมายที�เกี�ยวกบับริษทัมหาชนและกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยเคร่งครัด    บริษทัมีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั 
จริยธรรมและขอ้กาํหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์         
กบับริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและเนน้ย ํ�าในเรื�องการมีจริยธรรมในฐานะเป็นองคก์รของมหาชน  

-  การประเมนิความเสี�ยง  
บริษทัจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงตามขอ้กาํหนดเป็นประจาํ

ทุกไตรมาสและติดตามผลการปรับปรุง ตามขอ้เสนอแนะอยา่งต่อเนื�องตลอดจนทาํการประเมินปัจจยัความเสี�ยงทั�งที�มาจาก
ภายนอกและภายในโดยวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ ที�จะทาํให้เกิดปัจจยัเสี�ยง   สาเหตุของปัจจยัความเสี�ยงและมาตรการในการ 
ลดความเสี�ยงเมื�อเห็นว่าสิ�งใดที�เป็นสาระสําคญัจะนํามาหารือในที�ประชุมคณะกรรมการและฝ่ายบริหารและจะแจ้ง                  
ใหพ้นกังานรับทราบถึงมาตรการการบริหารความเสี�ยง   โดยจดัประชุมหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัเสี�ยงนั�น 

-  การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน

เป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่มีการกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมายในปีที�ผา่นมา 

-  ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล  

มีการจดัลาํดบัความรับผิดชอบในการดูแลและเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัอยา่งชดัเจน 

-  ระบบการตดิตาม  

บริษทั ตระหนกัถึงการควบคุมภายในที�ดียอ่มสร้างความมั�นใจต่อฝ่ายบริหารและยงัเป็นการลดความเสี�ยงทางธุรกิจ   

ช่วยใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม  มีการปกป้องทรัพยสิ์นทั�งของบริษทั 

และลูกคา้ไม่ให้รั�วไหล  สูญหายหรือเกิดจากการทุจริต  ดูแลบุคลากรให้ปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง  

ทั�งนี� ยงัเป็นการช่วยดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ 
 

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัระหวา่ง ฝ่ายบญัชีบริษทั  ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย

และผูต้รวจสอบภายใน  ซึ� งบริษทัจ้างบุคคลภายนอกเขา้มาดาํเนินการโดยที�ประชุมได้รายงานผลการสอบทานและให้

ขอ้เสนอแนะต่อบริษทั และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและจะนาํเสนอรายงานทางการเงินพร้อมขอ้เสนอแนะที�เป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการ เป็นประจาํทุกไตรมาส  รวมทั�งรายงานความรับผิดชอบต่อรายงาน

ทางการเงินตามที�เสนอต่อผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงานประจาํปี   การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที�สําคญัทั�งที�เกี�ยวกับขอ้มูลทาง

การเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินบนพื�นฐานของขอ้เท็จจริง 
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ขณะเดียวกนับริษทัยงัให้ความสาํคญักบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ภายใตก้ระบวนการติดตาม

และควบคุมที�เหมาะสม  โดยกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังานพร้อมกบับทบาท  เป้าหมายและหนา้ที�ความรับผิดชอบ             

ที�ชดัเจนใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานตั�งแต่ในระดบัสายงานจนถึงระดบับุคคลเพื�อใหบุ้คลากรเขา้ใจหลกัการปฏิบติังานและสื�อสาร 

บนพื�นฐานเดียวกนั  ในดา้นการจดัระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศมีการจดัอบรมพนกังานในการใชร้ะบบนี�อยา่งต่อเนื�อง

และจดัให้มีระบบสาํรองขอ้มูลที�เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  รวมทั�งบริษทัไดมี้การกาํหนดขอบเขตของขอ้มูลที�สามารถ        

รับและส่งผา่นระบบของบริษทัได ้ เพื�อเป็นการป้องกนัขอ้มูลที�มีความเสี�ยงที�จะทาํใหเ้กิดความเสียหายกบัระบบของบริษทั 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ� งประเมินโดยผู ้บริหารและ                

ผูต้รวจสอบภายใน  ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั   ซึ� งสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชี
ของบริษทัตามระบบการควบคุมภายในของบริษทั  ซึ�งมีความเพียงพอและดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิผล 

 
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
ในปี 2559 บริษทัไดแ้ต่งตั�งให้ นางสาวกรกช วนสวสัดิ�  จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ทาํหน้าที�เป็น         

ผูต้รวจสอบภายในอิสระและทาํการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษทั ซึ�งผูส้อบบญัชีภายในมีความเห็น
วา่บริษทัมีการควบคุมภายใน การบริหารจดัการความเสี�ยง และการควบคุมดูแล เพื�อควบคุมความถูกตอ้งของกระบวนการ
ปฏิบติังานที�เพียงพอต่อการสนบัสนุนใหบ้ริษทับรรลุความสาํเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงคต์ามที�ฝ่ายจดัการ
กาํหนด  

 

12.  รายการระหว่างกนั 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกนั      

การอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั บริษทั มีการกาํหนดมาตรการและขั�นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่ง

กนัเพื�อควบคุมการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทั หรือบริษทัร่วมกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีส่วนได้

ส่วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็นไปตามประกาศหรือหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    นอกจากนี�  บริษัท จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้

ความเห็นเกี�ยวกับความจําเป็น  ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที� เกิดขึ� น               

โดยพิจารณาจากเงื�อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที�เกิดขึ�น          

กบับุคคลภายนอก  ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ�น              

บริษทั จะนาํบุคคลที�มีความรู้ความชาํนาญพิเศษ  เช่น  ผูส้อบบญัชี  ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้   ซึ� งมีความเป็นอิสระ

จากบริษทั   และบุคคลที�ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มาพิจารณาและให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกัน

ดงักล่าว  เพื�อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้น

เพื�อพิจารณาอนุมติัตามแต่กรณี 

นอกจากนี�   บริษัท  มีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผู ้บริหารหรือผู ้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วม               

ในการอนุมัติรายการที�ตนเองมีส่วนได้เสียทั� งทางตรงและทางอ้อม   อีกทั� งคณะกรรมการบริษทั จะเขา้มาดูแลบริษัท           

ให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั  ประกาศ  คาํสั�ง  หรือขอ้กาํหนดของตลาด-

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี�ยวโยงและการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปของทรัพยสิ์นที�สําคัญของบริษัท หรือบริษัทร่วม  รวมทั� งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที�กําหนด          

โดยสมาคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด         

และจะทาํการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี

ของบริษทั และเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี  
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แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
ในการทาํรายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต เงื�อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทั�วไป           

โดยอา้งอิงกบัราคาและเงื�อนไขตลาดที�เหมาะสม   ทั�งนี�  บริษทั และ/หรือ กลุ่มบริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
กรรมการอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัราคาอตัราค่าตอบแทนรวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั�นดว้ย   
หากมีรายการใดที�เกิดขึ�นกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎ  ประกาศ 
และ/หรือข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์-                    
แห่งประเทศไทย  โดยบริษทัอาจให้ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหวา่งกนั
ดงักล่าว   เพื�อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี   ทั�งนี�กลุ่มบริษทัจะเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 

  

ในการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย  บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง  และบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ที�เกิดขึ�นต่อเนื�อง 

ในอนาคต  ซึ� งหากรายการดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการทาํธุรกิจการคา้ทั�วไปมีเงื�อนไขเป็นไปตามธุรกิจการคา้ปกติ             

และเพื�อความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั    บริษทั จะมีการกาํหนดนโยบายดา้นราคาระหว่างกันอย่างชดัเจน              

มีความเป็นธรรมสอดคลอ้งกบัราคาตลาดและสอดคลอ้งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 (ฉบบัที� 4) 

พ.ศ. 2551 มาตราที� 89/12 (1)  อีกทั�งบริษทั จะนาํเสนอรายการดงักล่าวที�เกิดขึ�นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาและ

สอบทานการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละใหค้วามเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที�เกิดขึ�นทุกไตรมาส  
 
สําหรับการทาํรายการระหว่างบริษทักับบริษทัย่อย บริษทัที�เ กี�ยวขอ้ง และบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้                

ที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ปกติ  บริษทั จะดาํเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นถึงความจาํเป็น  
ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที�เกิดขึ�นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการ
เปรียบเทียบราคาที�เกิดขึ�นกบับุคคลภายนอก  ทั�งนี�หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั
ที�อาจเกิดขึ�น บริษทั จะนาํบุคคลที�มีความรู้ความชาํนาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี  ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้  ซึ� งมีความ-
เป็นอิสระจากบริษทั และเป็นบุคคลที�ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มาพิจารณาและให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการ-
ระหวา่งกนัดงักล่าว  เพื�อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต            

บริษทั มีการกาํหนดมาตรการไม่ใหผู้บ้ริหาร  กรรมการ  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการที�
ตนเองมีส่วนไดเ้สียทั�งทางตรงและทางออ้ม  ทั� งนี�  คณะกรรมการบริษทั จะเขา้มาควบคุมให้บริษทั ปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบังคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์-                 
แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกาํกบัตลาดทุนของสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทั�งการปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
การทาํรายการเกี�ยวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทั และบริษทัย่อยตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และคณะกรรมกาํกบัตลาดทุนของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
ที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 

หลักการเกี�ยวกับข้อตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย  กบักรรมการ  ผู้บริหาร  หรือบุคคลที�มคีวามเกี�ยวข้อง 

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(พรบ.) ทั�งนี�  ภายใตม้าตรา 89/12 แห่งของ พรบ. ฉบบัที� 4 
(แกไ้ขเพิ�มเติม พรบ.) ซึ�งกาํหนดวธีิการในการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบั  กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือบุคคล- 
ที�มีความเกี�ยวขอ้ง (ตามที�นิยามไวใ้น พรบ. ดงักล่าว) ("รายการระหวา่งกนั") โดยไดก้าํหนดวา่ 

“มาตรา 89/12  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งจะกระทาํธุรกรรมกบับริษทัหรือบริษทัย่อย          
ไดต้่อเมื�อธุรกรรมดงักล่าวได้รับอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวจะเขา้ลกัษณะใด-
ลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี�  
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(1)  ธุรกรรมที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที�วญิ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั   

      ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลที�มี-   

       ความเกี�ยวขอ้งแลว้แต่กรณีและเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการ 

      ที�คณะกรรมการอนุมติัไวแ้ลว้ 

(2)  การใหกู้ย้มืเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนกังานและลูกจา้ง 

(3)  ธุรกรรมที�คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งของบริษทัหรือคู่สญัญาทั�งสองฝ่ายมีสถานะเป็น 

(ก)   บริษทัยอ่ยที�บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทัยอ่ย หรือ 

(ข) บริษทัยอ่ยที�กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งถือหุน้ หรือมีส่วนไดเ้สียอยูด่ว้ย ไม่วา่ 

       โดยตรง หรือ โดยออ้มไม่เกินจาํนวน  อตัรา หรือมีลกัษณะตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

(4)  ธุรกรรมในประเภทหรือที�มีมลูค่าไม่เกินจาํนวนหรืออตัราที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

ในการประกาศกาํหนดตาม (3) (ข) หรือ (4) คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนอาจกาํหนดให้ธุรกรรมที�กาํหนด          

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการดว้ยก็ได"้ 

 

ดงันั�นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัดงักล่าวจึงกาํหนดหลกัการในการเขา้ทาํธุรกรรมที�เป็นรายการระหวา่งกนัดงันี�  

"ให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมติัการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั  ระหวา่งบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย กบักรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งได ้(ไม่วา่รายการดงักล่าวเป็นรายการที�ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัและจะตอ้งดาํเนินการต่อไป

รวมทั�งรายการที�จะมีขึ�นในอนาคต) โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัและที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั   

ในกรณีที�รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที�วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั�วไป                        

ในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

เป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง   ทั�งนี� ใหฝ่้ายบริหารจดัทาํรายงานสรุปการทาํรายการระหวา่งกนัเพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

และที�ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส " 
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บุคคลที�มผีลประโยชน์ร่วมกนัและรายการระหว่างกนั 
 

ชื�อบริษัท/ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ่ รายชื�อกรรมการ 

บมจ.นํ�าตาลขอนแก่น 

ประกอบธุรกิจ 

โรงงานผลิตนํ�าตาล 

1) ถือหุ้นอยูใ่นบริษทั ไทยชูการ์- 

    เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  

    ร้อยละ 23.82% 

2) มีกรรมการร่วมกนั 3 ท่าน คือ 

    1.  นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์ 

    2.  นายชลชั   ชินธรรมมิตร์ 

    3.  นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 

 

     

ณ วนัที� 31 ตุลาคม  2559 

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

2. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั              3.007% 

3. *นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์               2.570% 

4. นายกมนดนยั ชินธรรมมิตร์              2.260% 

5. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์           2.260% 

6. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์          2.258% 

7.Credit Suisse AG, Singapore branch  2.245% 

8.นายสมชาย ชินธรรมมิตร์                   2.182% 

9.นายจาํรูญ ชินธรรมมิตร์                     2.134% 

10.นายพิริยพ์ล ชินธรรมมิตร์                2.101% 

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

สิ�นสุดปีบญัชี  2559  ณ  วนัที� 31 ตุลาคม 2559 

หมายเหตุ   

* นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ 

 เป็นกรรมการของ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  

และเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

สายงานบญัชีและการเงิน 

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

 

1. นายมนู  เลียวไพโรจน์ 

2. นายจาํรูญ  ชินธรรมมิตร์ 

3. นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ ์

4. นายพรศิลป์  แตม้ศิริชยั 

5. นายสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ ์

6. นายธวทัชยั  โรจนะโชติกุล 

7. นายสุขมุ  โตการัณยเศรษฐ์ 

8.  นางอินทิรา  สุขะนินทร์ 

9. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 

10. นายประมูล  วิเชียรสินธุ์ 

11. พลตาํรวจเอกบุญเพญ็  บาํเพญ็บุญ 

12. นางสาวนงลกัษณ์  พินยันิติศาสตร์ 

13. นายการุณ  กิตติสถาพร 

14. นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 

15. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 

16. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 

17. นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์ 

18. นายสมชาติ  ชินธรรมมิตร์ 

19. นายธชัพงษ ์ ภากรศิริวงศ ์

20. นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ�  

21. นายวรภทัร  โตธนะเกษม 

บจก.นํ�าตาลราชบุรี 

ประกอบธุรกิจ 

โรงงานผลิตนํ�าตาล 

1) ถือหุน้อยูใ่นบริษทั ไทยชูการ์-  

    เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  

    ร้อยละ 4.74% 

2) มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ 

    นางสาวจุฑาทิพย ์ อรุณานนทช์ยั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

1. นายสุนทร  อรุณานนทช์ยั    37.50% 

2. นางอารยา  อรุณานนทช์ยั    37.50% 

3. บจก. ทิพมาศ                      25.00% 

1. นายสุนทร  อรุณานนทช์ยั 

2. นางอารยา   อรุณานนทช์ยั 

3. นางสาวจุฑาทิพย ์ อรุณานนทช์ยั 

4. นางสาวจุฑามาศ  อรุณานนทช์ยั 

5. นายตรีทิพ  อรุณานนทช์ยั 

บจก.ประจวบอุตสาหกรรม 

ประกอบธุรกิจ 

โรงงานผลิตนํ�าตาล 

1) ถือหุน้อยูใ่นบริษทั ไทยชูการ์- 

    เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  

    ร้อยละ 9.91% 

2) มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน คือ 

    1. นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร 

    2. นายวินย ์ ชินธรรมมิตร  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

1. นายวีระ  ชินธรรมมิตร     17.24% 

2. นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร    15.98%  

3. นายวินย ์ ชินธรรมมิตร      5.75% 

1. นายวีระ  ชินธรรมมิตร 

2. นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร 

3. นางพชัรี  ชินธรรมมิตร 

4. นายชชัชยั  ชินธรรมิตร 

5. นายวินย ์ ชินธรรมมิตร 

6. นายกญัจน ์ ชินธรรมมิตร 

7. นายพิชญ ์ ชินธรรมมิตร 

บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร 

ประกอบธุรกิจ 

โรงงานผลิตนํ�าตาล 

1) ถือหุน้อยูใ่นบริษทั ไทยชูการ์- 

    เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  

    ร้อยละ 4.18% 

2) มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ 

    นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

1. นายประยรู  เจนลาภวฒันกุล         25.05% 

2. นายมุ  เจนลาภวฒันกุล                 17.07% 

3. นายประพทัธ์  เจนลาภวฒันกุล      12.44% 

4. นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล            6.38% 

 

1. นายอนนท ์  แกว้พฤกษาพิมล 

2. นายมุ   เจนลาภวฒันกุล 

3. นายประยรู   เจนลาภวฒันกุล 

4. นายประพทัธ์   เจนลาภวฒันกุล 

5. นายณรงค ์  เจนลาภวฒันกุล 

6. นายจรูญ   เจนลาภวฒันกุล 

7. นางนภาพร ภู่วุฒิกุล 
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รายการระหว่างกนั 
 

รายละเอียดขอ้มูลของรายการระหว่างกนั  ระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัไดแ้สดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  ขอ้ 6  ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ แลว้มีความเห็นว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไข

โดยทั�วไปและเป็นไปตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ 
 

12.1  ลกัษณะรายการระหว่างกนั เงื�อนไขและนโยบายราคา 

การกาํหนดราคาของรายการระหวา่งกนักบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ไดก้ระทาํโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมโดยอา้งอิง
ไดก้บัราคาตลาดและมีเงื�อนไขอื�นๆ ไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากตลาด โดยลกัษณะของรายการระหวา่งกนั  มีดงันี�  

 

12.1.1  รายการบริการตามปกติของธุรกิจ งวดปี 2559 สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2559 และงวดปี 2558 สิ�นสุด               

31  ธันวาคม  2558 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลกัษณะรายการ/เงื�อนไขสําคญั  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2559 ปี 2558 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 31.67 64.82 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการเช่าโกดงักบับริษทัยอ่ย โดยบริษทั 11.51 9.08 

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

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั ซึ�งเป็นตามราคาตลาด 3.21 3.21 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั คิดค่าบริการตามพื�นที� และระยะเวลาในการเช่า  6.60 7.20 

  ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด   

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  0.86 0.12 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ใหบ้ริการเช่าโกดงั โดยคิดค่าบริการตามพื�นที� 

และระยะเวลาในการเช่า ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 

1.28 2.21 

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

0.87 1.28 

 บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)   23.29 12.60 

 บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั ใหบ้ริการขนถ่ายนํ�าตาลเพื�อส่งออกใหก้ลุ่ม 6.32 9.89 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั โรงงานนํ�าตาล โดยบริษทัคิดค่าบริการขนถ่าย 8.74 10.66 

 บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั ตามปริมาณสินคา้  ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 8.40 10.80 

 บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั  มาตรฐานทั�วไป  - 0.35 

 บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั   7.14 9.54 

 บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชูการ์ 

คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

 9.92 9.51 

 บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี  1.31 10.91 

 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั  1.37 4.80 

 บริษทั นํ�าตาลและออ้ยตะวนัออก จาํกดั   0.13 0.32 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ให ้ 0.09 - 

 บริษทั โงวฮก จาํกดั บริการขนถ่ายตูค้อนเทนเนอร์ โดยบริษทัคิดค่า 1.36 - 

  
บริการขนถ่ายตามปริมาณสินคา้ ซึ�งเป็นไปตาม
ราคาตลาด 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ใหบ้ริการ 6.53 8.04 
  ขนถ่ายนํ�าตาลทรายดิบเทกอง โดยคิดค่าบริการ   
  ขนถ่ายตามปริมาณสินคา้ เป็นไปตามราคาตลาด   
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ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลกัษณะรายการ/เงื�อนไขสําคญั  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2559 ปี 2558 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดัใหบ้ริการขนถ่าย 1.30 0.93 

 บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั นํ�าตาลทรายดิบเทกองเขา้โกดงัใหก้บักลุ่ม 0.10 0.34 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั โรงงานนํ�าตาล โดยบริษทัคิดค่าบริการขนถ่าย 0.07 0.32 

 บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั ตามปริมาณสินคา้ ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 0.90 0.90 

 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั  - 0.12 

 บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั  0.42 0.51 

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

0.58 0.42 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  0.02 0.03 

 บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั ใหบ้ริการเปลี�ยนและคดัแยกกระสอบ 0.05 0.74 

 บริษทั นํ�าตาลโรงงานนิวกรุงไทย จาํกดั โดยบริษทัคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั�วไป 0.02 - 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั  0.04 - 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั  บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ใหบ้ริการนวด

นํ�าตาล โดยคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั�วไป 

- 0.07 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชูการ์ 

คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
- 0.74 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ใหบ้ริการรับ 7.91 4.13 

 บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั ฝากเกบ็สินคา้นํ�าตาลเพื�อส่งออก โดยคิด 2.22 2.09 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั ค่าบริการตามปริมาณสินคา้ และระยะเวลา  4.02 9.55 

 บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั การฝากซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 3.81 4.29 

 บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั  1.69 8.20 

 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั  0.19 1.17 

 บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จาํกดั  0.31 7.99 

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

1.91 17.89 

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั  (มหาชน) เป็นเงินชดเชยค่าขนส่งนํ�าตาลที�นาํมาผา่นท่า  2.48 1.31 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั  โดยคิดค่าชดเชยตามระยะทาง และปริมาณ 0.14 0.63 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั  สินคา้ผา่นท่าอยูภ่ายใตบ้ญัชีส่วนลดจ่าย ซึ�ง 0.07 0.56 

บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  1.32 1.83 

บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั  จะใชอ้ตัรามาตรฐานในการคิดค่าชดเชย 0.83 0.82 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั   - 0.16 

บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั   - 0.10 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชูการ์ 

คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)   
0.90 - 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 0.02 0.03 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการไฟฟ้าและนํ�าประปา  0.12 0.04 

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั โดยคิดค่าบริการตามที�จ่ายจริง 0.01 0.21 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 0.30 - 

 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ใหบ้ริการผา่นท่าเทียบท่า บริการรถตกั บริการชั�ง

นํ�าหนกัสินคา้ และส่วนกลาง สาธารณูปโภคโดย

คิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั�วไป 

0.19 - 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั 3.65 3.55 

 บริษทั  ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ใหบ้ริการรักษาความปลอดภยัใหก้บักลุ่มบริษทั  3.85 2.71 

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั โดยบริษทัคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั�วไป 0.07 0.89 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 2.40 2.40 

  ใหบ้ริการเช่าถงัเกบ็นํ�ามนั ตามราคาตลาดทั�วไป   
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ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลกัษณะรายการ/เงื�อนไขสําคญั  มูลค่า (ล้านบาท)  

       ปี 2559 ปี 2558 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั    14.66 14.68 

 บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ขายสินคา้กระสอบพลาสติกใหก้บักลุ่มบริษทั  - 1.54 

 บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) โดยคิดมูลค่าสินคา้ตามราคาตลาดทั�วไป  8.79 16.80 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั  1.82 - 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ปู่ เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั 15.28 - 

 บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จาํกดั ใหบ้ริการท่าเทียบเรือ เป็นไปตามราคาตลาด 8.16 - 

 บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จาํกดั ทั�วไป 0.04 - 

 

รายการบริการระหวา่งกนัขา้งตน้เป็นไปตามเงื�อนไขการให้บริการตามปกติของธุรกิจ  ซึ� งไดผ้่านการสอบทาน

จากที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั� งที� 1/2560  เมื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

อนึ�ง  เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 ที�ประชุมคณะกรรมการ              

ครั� งที� 8/2551  เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2551  ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการทาํธุรกรรมที�เป็น

รายการปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจหรือเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไป  และใหจ้ดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมเพื�อรายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั� ง 
 

12.1.2  ปริมาณรายการคงค้างและรายการอื�น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และวนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 

บริษัทที�มรีายการคงค้างระหว่างกนั 
ประเภทรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง ปี  2559 ปี 2558 

 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั เจา้หนี�การคา้ - 0.06 

    เงินมดัจาํรับค่าเช่าโกดงั 5.47 10.19 

    ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 0.16 0.27 

  บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) เงินมดัจาํรับค่าเช่าโกดงั 1.74 1.74 

  รายไดค้่าเช่าที�ดินและโกดงัคา้งรับ 14.98 11.34 

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั เงินมดัจาํรับค่าเช่าโกดงัและที�ดิน 1.39 1.39 

  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั เงินมดัจาํรับค่าเช่าโกดงัและที�ดิน 3.80 0.66 

 บริษทั ที เอส แอสเซ็ท จาํกดั รายไดค้า้งรับ 0.02 0.02 

   ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 0.17 0.03 

 บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ส่วนลดคา้งจ่าย 0.65 0.33 

 บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั ลูกหนี�การคา้ 0.07 3.79 

    ส่วนลดคา้งจ่าย 0.83 - 

  บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั ส่วนลดคา้งจ่าย 0.24 0.24 

 บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั ลูกหนี�การคา้ 0.15 - 

 บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั ส่วนลดคา้งจ่าย 0.13 0.13 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั  ลูกหนี�การคา้ 3.18 0.08 

 บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั ลูกหนี� อื�น 0.02 - 

  ส่วนลดคา้งจ่าย 0.48 0.48 

  ลูกหนี�การคา้ 0.63 - 

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

ลูกหนี�การคา้ - 0.83 

 ส่วนลดคา้งจ่าย 0.90 - 

 บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จาํกดั ลูกหนี�การคา้ - 0.13 
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บริษัทที�มรีายการคงค้างระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง ปี  2559 ปี  2558 

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

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั เงินมดัจาํจ่ายค่าเช่าโกดงั 0.19 1.25 

  บริษทั นํ�าตาลราชบุรี จาํกดั ลูกหนี�การคา้ 0.03 5.30 

  บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ลูกหนี�การคา้ - 0.15 

  บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั ลูกหนี�การคา้ - 0.05 

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

ลูกหนี�การคา้ 0.10 2.46 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จาํกดั ลูกหนี�การคา้ 0.02 0.09 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั ลูกหนี�การคา้ - 0.03 

 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั ลูกหนี�การคา้ 0.24 0.06 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั เจา้หนี�การคา้ 1.92 1.70 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั ดอกเบี�ยคา้งรับ - 0.08 

 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ดอกเบี�ยคา้งรับ 0.13 0.02 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ลูกหนี�การคา้ 3.80 3.21 

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

 

 
บริษทัที�มีรายการอื�นระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

บริษทั บุคคล / นิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ปี  2559 ปี 2558 

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

(มหาชน) ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 
37.95 15.81 

 

 

12.1.3  ค่าเช่าที�ดนิ งวดปี 2559 สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2559  และงวดปี 2558 สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2558 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลกัษณะรายการที�สําคญั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2558 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 11,413.50 ตารางเมตร สร้าง 7.62 7.88 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  คลงัสินคา้แบบเทกอง เพื�อไวเ้ก็บสินคา้รับฝาก   

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 7,013  ตารางเมตร  5.41 4.38 
  สร้างอาคารสาํนกังานและอาคารโรงงานผลิต   
บริษทั ที  เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 520 ตารางเมตร  0.22 0.22 
  สร้างอาคารพกัอาศยั เพื�อใหเ้ช่า   
 เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 6,000 ตารางเมตร  2.52 2.52 
  สร้างอาคารคลงัสินคา้แบบเทกอง เพื�อใหเ้ช่า   
บริษทั ที  เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 2,880 ตารางเมตร  1.21 0.52 
 สร้างอาคารคลงัสินคา้แบบเทกอง เพื�อใหเ้ช่า   
 เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 6,526 ตารางเมตร  2.74 2.74 
 สร้างอาคารโรงกลั�นนํ�ามนัปาลม์   
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 

จาํกดั 
เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 4,500 ตารางเมตร      0.81 0.81 

  เพื�อประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ   
  เช่าที�ดินพื�นที�ขนาด 18,438 ตารางเมตร      7.10 - 

    เพื�อประกอบธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์   
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล : บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกัด (มหาชน) ให้บริษทัย่อยเช่าที�ดิน            

เพื�อประกอบธุรกิจโดยมีสัญญาให้เช่าที�ดินอายสุัญญาเช่าคราวละ 1 ปี และ 3 ปี  ซึ� งเมื�อครบกาํหนดตามสัญญาจะสามารถ          

ต่ออายสุญัญาใหจ้นครบกาํหนดการเช่า 30 ปี ซึ� งเป็นรายการที�ดาํเนินตามธุรกิจปกติไม่มีเงื�อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเท-

ผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ และผูที้�เกี�ยวขอ้ง  การกาํหนดราคาสอดคลอ้งกบัอตัราปกติที�สามารถเปรียบเทียบไดก้บัการ         

ทาํรายการกับบุคคลอื�นที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบทานรายการระหว่างกัน        

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที�ดําเนินตามธุรกิจปกติมีความจําเป็นและ                

ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

 

12.1.4  เงนิกู้ยมื / เงนิให้กู้ยมืระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย งวดปี 2559 สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2559 
                                                                                                                              หน่วย : ลา้นบาท 

ผู้กู้  ผู้ให้กู้  
ยอดยกมา กู้เพิ�ม ชําระคนื ยอดคงเหลอื ดอกเบี�ยจ่าย 

1 ม.ค. 59 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ธ.ค. 59 ปี 2559 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั 90 50 (10) 80 1.36 

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั 10 52 - 62 0.76 

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั - 20 - 20 0.11 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั 

ไฃ 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั 3 - (3) - - 

  บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั 30 - (30) - 0.12 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั 10 47 - 57 0.75 

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั - 5 - 5 0.01 

 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล : เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทัฯ และบริษทัย่อยเพื�อใช้เป็น 

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  ซึ� งเป็นเงินกูย้ืมกาํหนดระยะเวลาคืนเงินตน้ภายใน 1 ปี ถึง 10 ปี  โดยชาํระดอกเบี� ยทุกเดือน    

และทุกๆ 3 เดือน โดยคิดอตัราดอกเบี� ยเท่ากับเงินฝากประจาํ 3 เดือนของธนาคารพาณิชยบ์วกด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี               

และอตัราร้อยละ MLR-2   ซึ�งตํ�ากวา่อตัราดอกเบี�ยเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินและผูใ้หกู้ย้งัไดรั้บผลตอบแทนในอตัราดอกเบี�ย สูงกวา่

เงินฝากจากสถาบนัการเงินและในกรณีผูใ้ห้กูย้ืมเงินมีตน้ทุนทางการเงินอตัราดอกเบี�ยจะเท่ากบัอตัราเดียวกบัอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืม

จากสถาบนัการเงินที�ผูใ้ห้กูย้ืมเงินมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ได้สอบทานระหว่างกนัของบริษทัและ

บริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเ     ป็นรายการช่วยเหลือทางการเ งินในการดําเ นินตามธุรกิจปกติ                                         

มีความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

 

12.1.5  การคํ�าประกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559  และ วนัที� 31 ธันวาคม  2558 

บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัการคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากธนาคาร ดงันี�  
                                                                                                                                                                                                          หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทัผู้ใช้วงเงนิกู้  บริษทัที�คํ�าประกนัการชําระหนี� 

ตั�วสัญญาใช้เงนิและ 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค.58 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 766.32 675.08 เพื�อขยายและปรับปรุงคลงัสินคา้ 1/ 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 382.79 830.66 เพื�อซื�อวตัถุดิบจากต่างประเทศและ 

    - 76.13 เพื�อขยายโรงงานแป้งสาลี 2/ 
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1/ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ในปี 2555 ไดกู้ย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินวงเงินกูร้ะยะยาว

จาํนวน 50 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินตน้ จาํนวน 41.50 ลา้นบาท คงเหลือ 8.50 ลา้นบาท เพื�อซื�อที�ดินเพิ�มเนื�อที� 13 ไร่              

1 งาน 63 ตารางวา  ในปี 2557 บริษทั ฯ ไดกู้ย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินวงเงินกู ้จาํนวน 200 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้ 

จาํนวน 100 ลา้นบาท คงเหลือ 100 ลา้นบาท ในปี 2558 บริษทัฯ ไดกู้ย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง วงเงินกู ้ 

380  ลา้นบาท ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ คงเหลือ 380 ลา้นบาท เพื�อลงทุนเพิ�มในธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์  และบริษทัฯ 

ไดกู้ย้ืมเงินระยาวยาววงเงิน 100 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้จาํนวน 25 ลา้นบาท คงเหลือ 75 ลา้นบาท เพื�อเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ย

แห่งหนึ�ง และในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯ ไดกู้ย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งวงเงินกู ้145 ลา้นบาท ชาํระคืนเงิน

ตน้จาํนวน 5.18 ลา้นบาท คงเหลือ 139.82 ลา้นบาท เพื�อซื�อที�ดินเพิ�มเนื�อที�  9 ไร่ 15 ตารางวา และได้กู้ยืมเงินระยะสั�นจาก

สถาบันการเงินในรูปของตั�วสัญญาใช้เงินจาํนวน 63 ลา้นบาท เพื�อสร้างคลงัสินคา้ โดยบริษทัฯ  เป็นผูค้ ํ� าประกนัการ

ชาํระหนี�  
      2/ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) ไดกู้ย้ืมเงินระยะสั�นจากสถาบนัการเงินในรูปของเจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท

และเลตเตอร์ออฟเครดิตรวมจาํนวน 382.79 ลา้นบาท เพื�อซื�อวตัถุดิบขา้วสาลีจากต่างประเทศ โดยบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์

จาํกดั (มหาชน) เป็นผูค้ ํ�าประกนัการชาํระหนี�  
 

12.2  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ  
รายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ�นนั�นมีความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ  ซึ�งในปี 2559 และในปี 2558 ที�ผา่นมาบริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ�นกบับริษทัยอ่ยและกบับุคคล

ที�อาจมีความขดัแยง้  ซึ�งเป็นรายการที�ดาํเนินตามธุรกิจปกติ  ไม่มีเงื�อนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ 

และผูที้�เกี�ยวขอ้งการกาํหนดราคา  

อัตราค่าบริการ และ/หรือ อัตราดอกเบี� ย เป็นการกําหนดตามราคาที�สอดคล้องกับอัตราปกติที�สามารถ

เปรียบเทียบไดก้ับการทาํรายการกับบุคคลอื�นที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกัน  ซึ� งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประจาํปี 2559 และปี 2558 แลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อนัไดแ้ก่ 

รายการเช่าโกดงั  เช่าที�ดิน ค่าบริการต่างๆ  เงินกูย้ืม  ดอกเบี�ยเงินกูแ้ละอื�นๆ  ซึ� งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประจาํปี 2559 และปี 2558 แลว้   มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที�ดาํเนินตามธุรกิจปกติมีความจาํเป็นและ           

ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
 

12.3  มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนั คือ รายการระหวา่งกนันั�นตอ้งอยูบ่นพื�นฐานของความจาํเป็น 

ความสมเหตุสมผลและเป็นการดาํเนินการเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษทัฯ ซึ� งเป็นไปในราคาและเงื�อนไข           

ที�ไม่แตกต่างกบัรายการที�มีกบับุคคลภายนอกที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัและในกรณีที�มีรายการระหวา่งกนัที�มีสาระสําคญับริษทัฯ         

จะจัดให้ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รวมถึงที�ประชุมผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี              

โดยกาํหนดใหมี้การออกเสียงในที�ประชุมนั�นๆ  กรรมการ หรือ  ผูถื้อหุ้น  ซึ� งมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั�งนี�   การดาํเนินการใดๆ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
 

12.4  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการค้าตามปกติของการดําเนินธุรกิจ เช่น  เช่าโกดงั  บริการขนถ่ายสินคา้  บริการรับฝากสินคา้  ค่ารักษา-

ความปลอดภยั  ค่าขนส่งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  รายการดงักล่าวจะยงัคงมีอยูใ่นอนาคต            

ซึ�งบริษทัจะดาํเนินการโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญัและราคาที�คิดตอ้งเป็นไปตามราคาตลาด  
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รายการเช่าพื�นที�  จะเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นราคาค่าเช่าที�เท่ากบัการใหบุ้คคลอื�นเช่า 

 

รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง  บริษทัไม่มีนโยบายที�จะกูย้ืมเงินกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้          

ในอนาคต   เวน้แต่เป็นการสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามความเหมาะสม 

 

รายการพเิศษอื�นๆ  เป็นรายการอื�นๆ นอกเหนือจากขอ้ 1- 4 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเกิดขึ�นกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดในอนาคต  บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบั

ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั� น  ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณา         

รายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ�น  บริษทัจะได้ให้ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ  เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกับ  

รายการระหวา่งกนัดงักล่าว  เพื�อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

 
 

ทั�งนี�   รายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตนั�นคณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บังคบั  ประกาศ   คาํสั�ง  หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย           

รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี�ยวโยงกันและการได้มาหรือ                  

จาํหน่ายทรัพยสิ์นที�สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั     
 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13.1  งบการเงนิ 
 

13.1.1  สรุปรายงานผู้สอบบัญชี 

 

1)  ผู้สอบบญัชี 

 

ปี 2557  นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 

 บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 

ปี 2558  นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5369 

 บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 

ปี 2559  นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5369 

 บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 

 

2)  สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา 

 

ปี 2557  ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยใหค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเงื�อนไข 

 

ปี 2558  ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยใหค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเงื�อนไข 

 

ปี 2559  ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยใหค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเงื�อนไข 
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หน่วย : พนับาท 

 
13.1.2  ตารางสรุปงบการเงนิ 
 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 % 2558 % 2559 %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 65,988                    2.20        180,833                 4.48        146,583                 2.96        

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 201,462                 6.73        225,948                 5.59        218,024                 4.40        

สินคา้คงเหลือ 253,667                 8.47        708,946                 17.55      547,596                 11.06      

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 103,375                 3.45        129,001                 3.19        129,877                 2.62        

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น 23,388                    0.78        22,764                    0.56        17,432                    0.35        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 647,879                 21.64      1,267,492              31.38      1,059,512              21.40      

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 4,220                      0.14        2,373                      0.06        3,146                      0.06        

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 197,005                 6.58        193,250                 4.78        476,961                 9.63        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,137,661              71.40      2,553,029              63.20      3,382,882              68.32      

เงินมดัจําคา่สินทรัพย์ -                          -          12,756                    0.32        -                          -          

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,485                      0.15        1,825                      0.05        7,790                      0.16        

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 2,769                      0.09        8,919                      0.22        21,417                    0.43        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,346,140              78.36      2,772,152              68.62      3,892,196              78.60      

รวมสินทรัพย์ 2,994,019              100.00   4,039,644              100.00   4,951,708              100.00   

หนี�สิน

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 188,693                 6.30        963,656                 23.85      448,793                 9.06        

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 116,319                 3.89        135,362                 3.35        387,223                 7.82        

สว่นของหนี� ระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 196,660                 6.57        155,710                 3.85        132,212                 2.67        

หนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว 1,792                      0.06        5,090                      0.13        3,418                      0.07        

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 21,853                    0.73        12,442                    0.31        12,290                    0.25        

หนี� สินหมนุเวยีนอื�น 13,346                    0.45        13,145                    0.33        14,725                    0.30        

รวมหนี�สินหมุนเวียน 538,663                 17.99      1,285,405              31.82      998,661                 20.17      

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 350,669                 11.71      462,505                 11.45      571,110                 11.53      

หนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว 4,346                      0.15        1,363                      0.03        581                         0.01        

เงินมดัจํารับ 19,654                    0.66        19,758                    0.49        29,193                    0.59        

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 12,177                    0.41        16,993                    0.42        18,525                    0.37        

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 115,572                 3.86        119,954                 2.97        310,267                 6.27        

หนี� สินไมห่มนุเวยีน 97                            0.00        89                            0.00        76                            0.00        

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 502,515                 16.78      620,662                 15.36      929,752                 18.78      

รวมหนี�สิน 1,041,178              34.78      1,906,067              47.18      1,928,413              38.94      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 145,200                 4.85        145,200                 3.59        191,664                 3.87        

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 145,200                 4.85        145,200                 3.59        191,664                 3.87        

สว่นเกนิมลูคา่หุ้น -                          -          -                          -          17,424                    0.35        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ : ทุนสํารองตามกฎหมาย 14,520                    0.48        14,520                    0.36        18,120                    0.37        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 946,303                 31.61      1,015,375              25.14      1,064,393              21.50      

องค์ประกอบอื�นของสว่นของผูถื้อหุ้น 554,011                 18.50      554,460                 13.73      1,331,197              26.88      

รวมสว่นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 1,660,034              55.45      1,729,555              42.81      2,622,798              52.97      

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 292,807                 9.78        404,022                 10.00      400,497                 8.09        

รวมส่วนของผู้ถ ือหุ้น 1,952,841              65.22      2,133,577              52.82      3,023,295              61.06      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,994,019              100.00   4,039,644              100.00   4,951,708              100.00   

ฐานะการเงิน
งบตรวจสอบ



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                           รายงานประจาํปี 2559 

-98- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

หน่วย : พนับาท 

  

 
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 % 2558 % 2559 %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 12,205                    0.66        10,508                    0.46        11,472                    0.34        

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 22,851                    1.24        6,959                      0.30        9,118                      0.27        

สินคา้คงเหลือ -                          -          298                         0.01        1,709                      0.05        

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 103,374                 5.63        129,000                 5.63        129,876                 3.84        

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น 2,578                      0.14        1,138                      0.05        1,940                      0.06        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 141,008                 7.68        147,903                 6.45        154,115                 4.56        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 805,741                 43.89      1,199,192              52.33      1,199,192              35.48      

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 3,732                      0.20        1,889                      0.08        2,666                      0.08        

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 26,664                    1.45        125,687                 5.48        296,241                 8.76        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 850,718                 46.34      805,194                 35.13      1,712,286              50.66      

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 8,054                      0.44        11,935                    0.52        15,572                    0.46        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,694,909              92.32      2,143,897              93.55      3,225,957              95.44      

รวมสินทรัพย์ 1,835,917              100.00   2,291,800              100.00   3,380,072              100.00   

หนี�สิน

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 68,000                    3.70        133,000                 5.80        63,000                    1.86        

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 34,190                    1.86        22,779                    0.99        23,975                    0.71        

สว่นของหนี� ระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                          -          -                          -          30,000                    0.89        

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 97,460                    5.31        83,710                    3.65        132,212                 3.91        

หนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว 1,125                      0.06        3,817                      0.17        2,712                      0.08        

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 6,925                      0.38        2,556                      0.11        -                          -          

หนี� สินหมนุเวยีนอื�น 2,954                      0.16        3,103                      0.14        5,415                      0.16        

รวมหนี�สินหมุนเวียน 210,654                 11.47      248,965                 10.86      257,314                 7.61        

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 40,000                    2.18        100,000                 4.36        132,000                 3.91        

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 79,810                    4.35        458,371                 20.00      571,110                 16.90      

หนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว 3,366                      0.18        655                         0.03        180                         0.01        

เงินมดัจํารับ 13,917                    0.76        14,975                    0.65        14,318                    0.42        

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 7,603                      0.41        9,240                      0.40        10,179                    0.30        

หนี� สินทางภาษีรอการตดับญัชี 95,684                    5.21        89,229                    3.89        259,221                 7.67        

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 240,380                 13.09      672,470                 29.34      987,008                 29.20      

รวมหนี�สิน 451,034                 24.57      921,435                 40.21      1,244,322              36.81      

ส่วนของผู้ถ ือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 145,200                 7.91        145,200                 6.34        191,664                 5.67        

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 145,200                 7.91        145,200                 6.34        191,664                 5.67        

สว่นเกนิมลูคา่หุ้น -                          -          -                          -          17,424                    0.52        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ : ทุนสํารองตามกฎหมาย 14,520                    0.79        14,520                    0.63        18,120                    0.54        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 848,185                 46.20      863,733                 37.69      885,024                 26.18      

องค์ประกอบอื�นของสว่นของผูถื้อหุ้น 376,978 20.53      346,912 15.14      1,023,518 30.28      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,384,883              75.43      1,370,365              59.79      2,135,750              63.19      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,835,917              100.00   2,291,800              100.00   3,380,072              100.00   

งบตรวจสอบฐานะการเงิน



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                           รายงานประจาํปี 2559 

-99- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

หน่วย : พนับาท 

2557 % 2558 % 2559 %

รายได้จากการดาํเนนิงาน

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบริการ 410,195         26.15      342,066         20.45      271,406         15.71      

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ -                  -           -                  -          59,123           3.42         

รายไดจ้ากการขาย 1,158,728     73.85      1,330,374     79.55      1,397,094     80.87      

รวมรายได้จากการดาํเนนิงาน 1,568,923     100.00    1,672,440     100.00   1,727,623     100.00    

ต้นทุนจากการดาํเนนิงาน -           -          

ตน้ทุนจากการใหเ้ชา่และบริการ 167,039         10.65      145,549         8.70        163,757         9.48         

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ -                  -           -                  -          39,422           2.28         

ตน้ทุนขาย 972,539         61.99      1,147,964     68.64      1,184,619     68.57      

รวมต้นทุนจากการดาํเนนิงาน 1,139,578     72.63      1,293,513     77.34      1,387,798     80.33      

กําไรขั�นต้น 429,345         27.37      378,927         22.66      339,825         19.67      

รายไดเ้งินปันผล 67                   0.00         25                   0.00        20                   0.00         

รายไดอ้ื�น 28,891 1.84         29,316 1.75        27,804 1.61

คา่ใชจ้า่ยในการขายและใหบ้ริการ   (30,044 )   (1.91 )   (32,991 ) (1.97)   (40,333 )   (2.33 )

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร   (108,368 )   (6.91 )   (127,110 ) (7.60)   (143,806 )   (8.32 )

ตน้ทุนทางการเงิน   (21,067 )   (1.34 )   (39,279 ) (2.35)   (44,200 )   (2.56 )

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                  -           -                  -            (6,000 )   (0.35 )

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 298,824 19.05 208,888 12.49 133,310 7.72         

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้   (56,162 )   (3.58 )   (42,632 ) (2.55)   (21,144 )   (1.22 )

กําไรสุทธิสําหรับปี 242,662 15.47      166,256 9.94        112,166 6.49

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี

สว่นที�เป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ 207,173 13.20      144,762 8.66        99,405 5.75

สว่นที�เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคมุ 35,489 2.26         21,494 1.29        12,761 0.74

กําไรสุทธิสําหรับปี 242,662 15.47      166,256 9.94        112,166 6.49         

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

สว่นที�เป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (หนว่ย : บาท/หุน้) 0.71                0.41                0.28                

จาํนวนหุน้สามญั (หนว่ย : พนัหุน้) 145,200 348,479 357,334

งบกําไร (ขาดทุน) งบตรวจสอบ

 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนรวม 

สําหรับแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                           รายงานประจาํปี 2559 

-100- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

หน่วย : พนับาท 

2557 % 2558 % 2559 %

รายได้จากการดาํเนนิงาน

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบริการ 258,994         100.00     221,884     100.00     174,147      74.65         

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ -                  -           -              -           59,123        25.35         

รวมรายได้จากการดาํเนนิงาน 258,994         100.00     221,884     100.00     233,270      100.00      

ต้นทุนจากการดาํเนนิงาน

ตน้ทุนการจากการใหเ้ชา่และบริการ 86,695           33.47       68,602        30.92       71,471        30.64         

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ -                  -           -              -           39,422        16.90         

รวมต้นทุนจากการดาํเนนิงาน 86,695           33.47       68,602        30.92       110,893      47.54         

กําไรขั�นต้น 172,299         66.53       153,282     69.08       122,377      52.46         

รายไดเ้งินปันผล 19,831           7.66         15,835        7.14         37,966        16.28         

รายไดอ้ื�น 9,761 3.77         8,480 3.82         10,613 4.55           

คา่ใชจ้า่ยในการขายและใหบ้ริการ   (610 )   (0.24 )   (597 )   (0.27 )   (6,700 )   (2.87 )

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร   (47,187 )   (18.22 )   (52,482 )   (23.65 )   (54,432 )   (23.33 )

ตน้ทุนทางการเงิน   (11,831 )   (4.57 )   (16,160 )   (7.28 )   (29,904 )   (12.82 )

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 142,263 54.93 108,358 48.84 79,920 34.26

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้   (24,481 )   (9.45 )   (18,512 )   (8.34 )   (8,243 )   (3.53 )

กําไรสุทธิสําหรับปี 117,782 45.48 89,846 40.49 71,677 30.73

กาํไรตอ่หุน้สว่นขั�นพื�นฐาน (หนว่ย : บาท/หุน้) 0.41                0.26            0.20             

จาํนวนหุน้สามญั (หนว่ย : พนัหุน้) 145,200 348,479 357,334

งบตรวจสอบงบกําไร (ขาดทุน)

 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 

สําหรับแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                           รายงานประจาํปี 2559 

-101- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

หน่วย : พนับาท 

 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 2558 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 298,824 208,888 133,310

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนนิงาน

รายไดเ้งินปันผล  (67 )  (25 )  (21 )

ขาดทุนจากราคาทุนของสินคา้สูงกวา่มูลคา่สุทธิที�จะไดร้ับ (โอนกลบัรายการ)  (361 ) 572 1,396

ขาดทุนจากมูลคา่ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ลดลง  (2,693 ) -                    -                    

สว่นเกนิพนัธบตัรตดัจาํหนา่ย 7 7 7

กาํไรจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนหลกัทรัพย์เผื�อขาย -                      (299 ) -                    

หนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ)  (6,699 )  (2,416 ) 1,310

คา่เสื�อมราคา 67,511 87,401 116,315

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหนา่ยและตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์   (68 )   (30 )   (4,103 )

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                    -                    168                   

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                    -                    6,000                

ขาดทุนจากการตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 1,363 -                    -                    

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,012                2,706                1,785                

(กาํไร)ขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยน 145 888   (523 )

ประมาณการหนี�สินจากการคืนคา่อากร (โอนกลบัรายการ)   (5,997 ) -                    -                    

ดอกเบี�ยรับ   (1,353 )   (670 )   (663 )

ดอกเบี�ยจา่ย 20,608             38,794             43,889             

กําไรจากการดาํเนนิงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนนิงาน 372,232 335,816 298,870

สินทรัพย์ดาํเนนิงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 13,933  (27,118 ) 6,611

สินคา้คงเหลือ 120,539  (451,318 ) 160,066

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  (1,511 )  (25,626 )  (876 )

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น  (12,001 )  (1,127 ) 5,332

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื�น 854   (3,877 )   (11,738 )

หนี�สินดาํเนนิงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 20,766  (2,349 ) 265,021

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 4,375  (202 ) 1,580

เงินมดัจาํรับจากคา่เชา่โกดงัและที�ดิน  (27 ) 104 9,436

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  (6,842 )  (2,800 )  (254 )

หนี� สินไมห่มุนเวียนอื�น (17) (7) (14)

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนนิงาน 512,301  (178,504 ) 734,034

รับดอกเบี�ยรับ 1,353 663 666

จา่ยดอกเบี�ยจา่ย   (20,977 )   (38,367 )   (44,143 )

จา่ยภาษีเงินได้   (35,120 )   (44,132 )   (31,133 )

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนนิงาน 457,557  (260,340 ) 659,424

รายการ งบตรวจสอบ



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                           รายงานประจาํปี 2559 

-102- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

หน่วย : พนับาท 

 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 

สําหรับแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 2558 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล 67 25 21

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                    5,346                -                    

เงินสดจา่ยจากการลงทุนเพิ�มในเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                     (2,646 ) -                    

เงินสดจา่ยจากการลงทุนเพิ�มในบริษทัร่วม -                    -                     (6,000 )

เงินสดจา่ยซื�ออสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน   (28,955 ) -                     (175,597 )

เงินสดจา่ยซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (501,470 )  (467,313 )  (134,626 )

เงินสดจา่ยดอกเบี�ยซึ�งรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์  (8,032 )  (4,994 ) -                    

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ 1,463                324                   67,138             

เงินสดจา่ยเงินมดัจาํสินทรัพย์ -                    (12,756) -                    

เงินสดจา่ยซื�อสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน   (1,055 ) -                    -                    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (537,982 )  (482,014 )  (249,064 )

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เพิ�มขึ�น (ลดลง) ในเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน  (262,641 ) 774,568  (514,863 )

เงินสดจา่ยเจา้หนี�ทรัพย์สิน -                    (3,638)  (13,216 )

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 486,542           513,745           250,129           

เงินสดจา่ยจากการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (102,260 )  (442,860 )  (165,021 )

เงินสดจา่ยหนี�สินตามสญัญาเชา่ระยะยาว  (1,717 )  (2,576 )  (2,453 )

เงินปันผลจา่ย  (34,848 )  (72,600 )  (17,747 )

เพิ�มทุน -                    -                    34,847

เงินสดจา่ยเงินปันผลใหผู้มี้สว่นไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจในการควบคมุของบริษทัยอ่ย  (8,736 )  (6,989 )  (16,778 )

เงินสดรับคา่หุน้เพิ�มทุนจากผูมี้สว่นไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย -                    97,549             492                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 76,340 857,199  (444,610 )

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ  (4,085 ) 114,845  (34,250 )

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 70,073 65,988 180,833

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 65,988 180,833 146,583

งบตรวจสอบรายการ



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                           รายงานประจาํปี 2559 

-103- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

หน่วย : พนับาท 

 

บริษัท  ไทยชูการ์  เทอร์มเินิ�ล  จาํกดั  (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ 

สําหรับแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 2558 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 142,262 108,358 79,920

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนนิงาน

รายไดเ้งินปันผล  (19,831 )  (15,835 )  (37,966 )

ขาดทุนจากมูลคา่ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ลดลง  (2,694 ) -                    -                    

สว่นเกนิพนัธบตัรตดัจาํหนา่ย 3 3 3

กาํไรจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนหลกัทรัพย์เผื�อขาย -                      (299 ) -                    

คา่เสื�อมราคา 11,638 15,597 22,796

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหนา่ยและตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ -                    -                    136                   

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 743                   1,434                1,052                

ดอกเบี�ยรับ   (94 )   (120 )   (112 )

ดอกเบี�ยจา่ย 11,831             16,157             29,904             

กําไรจากการดาํเนนิงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนนิงาน 143,858 125,295 95,733

สินทรัพย์ดาํเนนิงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  (17,464 ) 15,892  (2,158 )

สินคา้คงเหลือ -                     (297 )  (1,411 )

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  (1,511 )  (25,626 )  (876 )

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น  (328 ) 1,440  (802 )

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื�น   (2,332 )   (3,881 )   (3,638 )

หนี�สินดาํเนนิงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 5,662  (10,184 ) 985

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 6,788 1,058  (657 )

เงินมดัจาํรับจากคา่เชา่โกดงัและที�ดิน  (5,094 )  (1,919 )  (113 )

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,496 148 2,312

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนนิงาน 131,075 101,926 89,375

รับดอกเบี�ยรับ 94                     120                   112                   

จา่ยดอกเบี�ยจา่ย   (11,896 )   (15,632 )   (29,841 )

จา่ยภาษีเงินได ้   (14,783 )   (21,396 )   (9,958 )

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนนิงาน 104,490 65,018 49,688

งบตรวจสอบรายการ



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                           รายงานประจาํปี 2559 

-104- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

หน่วย : พนับาท 

 

บริษัท  ไทยชูการ์  เทอร์มเินิ�ล  จาํกดั  (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

สําหรับแต่ละปี สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2557 2558 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล 19,831             15,835 37,966

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                    5,346 -                    

เงินสดจา่ยจากการลงทุนเพิ�มในเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                     (2,646 ) -                    

เงินสดจา่ยซื�ออสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน   (92,939 )   (31,110 )   (175,426 )

เงินสดจา่ยซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (9,119 )  (72,035 )  (77,898 )

เงินสดจา่ยดอกเบี�ยซึ�งรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์  (134 )  (325 ) -                    

เงินสดจา่ยซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (454 ) -                    -                    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (82,815 )  (478,386 )  (215,358 )

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เพิ�มขึ�น (ลดลง) ในเงินก ูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน  (32,000 ) 65,000  (70,000 )

เงินสดจา่ยเจา้หนี�ทรัพย์สิน -                     (3,638 )  (2,128 )

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาวจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั 52,000             68,000 72,000

เงินสดจา่ยจากการก ูย้ืมระยะยาวจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั  (37,000 )  (8,000 )  (10,000 )

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 112,600 462,271 250,129

เงินสดจา่ยจากการก ูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (77,460 )  (97,460 )  (88,888 )

เงินสดจา่ยหนี�สินตามสญัญาเชา่ระยะยาว  (1,086 )  (1,902 )  (1,580 )

เพิ�มทุน -                    -                    34,848

เงินปันผลจา่ย  (34,848 )  (72,600 )  (17,747 )

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ  (17,794 ) 411,671 166,634

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 3,881  (1,697 ) 964

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 8,324 12,205 10,508

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 12,205 10,508 11,472

รายการ งบตรวจสอบ



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                           รายงานประจาํปี 2559 

-105- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

13.1.3  อตัราส่วนทางการเงนิที�สําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 2558 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่ 1.20                 0.99                 1.06                 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว  เทา่ 0.50                 0.32                 0.37                 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.77   (0.29 ) 0.58

อตัราสว่นหมุนเวียนลูกหนี�การคา้  เทา่ 7.65                 7.83                 7.78                 

ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉลี�ย วนั 47.72               46.62               46.92               

อตัราสว่นหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เทา่ 3.63                 2.69                 2.21                 

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี�ย วนั 100.56             135.69             165.16             

อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หนี� เทา่ 10.63               10.28               5.31                 

ระยะเวลาการชาํระหนี� วนั 34.34               35.51               68.74               

วงจรเงินสด วนั 113.94 146.80 143.34

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อตัรากาํไรขั�นตน้ % 27.37               22.66               19.67               

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 18.54               13.08               9.01                 

อตัรากาํไรอื�น % 1.85                 1.75                 1.61                 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร % 157.27   (118.97 ) 423.56

อตัรากาํไรสุทธิ % 15.19               9.77                 6.39                 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 13.02               8.14                 4.35                 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 8.57                 4.73                 2.49                 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 14.60               9.91                 6.86                 

อตัราหมุนของสินทรัพย์  เทา่ 0.56                 0.48                 0.39                 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราสว่นหนี�สินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.53                 0.89                 0.64                 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนี�  เทา่ 0.90                 0.26                 0.40                 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย เทา่ 24.49               (4.64) 16.64               

อตัราการจา่ยเงินปันผล % 14.36               43.67               15.82               

เงินปันผลตอ่หุน้ บาท 0.24                 0.25                 0.05                 

กาํไรสุทธิตอ่หุน้สว่นที�เป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ บาท 0.71                 0.41                 0.28                 

มูลคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ บาท 13.45               7.35                 7.89                 

งบตรวจสอบ
อัตราส่วนทางการเงนิรวม หน่วย
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2557 2558 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่ 0.67                 0.59                 0.60                 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว  เทา่ 0.17                 0.07                 0.08                 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.52 0.28 0.20

อตัราสว่นหมุนเวียนลูกหนี�การคา้  เทา่ 16.12               14.89               29.02               

ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉลี�ย วนั 22.65               24.52               12.58               

อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หนี� เทา่ 2.83                 2.41                 4.74                 

ระยะเวลาการชาํระหนี� วนั 128.98             151.46             77.01               

วงจรเงินสด วนั (105.53) (123.63) (33.52)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อตัรากาํไรขั�นตน้ % 66.53               69.08               52.46               

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 48.07               45.16               26.26               

อตัรากาํไรอื�น % 11.43               10.96               20.83               

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร % 83.93               64.89               81.13               

อตัรากาํไรสุทธิ % 40.81               36.49               25.43               

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 9.58 6.52 4.09

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 7.09                 4.35                 2.53                 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 15.27               5.49                 3.52                 

อตัราหมุนของสินทรัพย์  เทา่ 0.31                 0.12                 0.10                 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราสว่นหนี�สินตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ เทา่ 0.67                 0.58                 0.50                 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย เทา่ 11.03               6.53                 3.00                 

อตัราการจา่ยเงินปันผล % 29.59               80.80               24.76               

เงินปันผลตอ่หุน้ บาท 0.30                 0.81                 0.25                 

กาํไรสุทธิตอ่หุน้ บาท 0.67                 0.26                 0.20                 

มูลคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ บาท 9.54                 4.72                 5.57                 

อัตราส่วนทางการเงนิเฉพาะกิจการ
งบตรวจสอบ

หน่วย
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14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ   

 

14.1  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

14.1.1  ภาพรวมการดาํเนินงานที�ผ่านมา 

 

ในปี 2559 บริษทัมีรายไดร้วม 1,755.45 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2558 จาํนวน 53.67 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น     

ร้อยละ 3.15  สาเหตุหลกัมาจากรายไดข้ายสินคา้แป้งสาลีเพิ�มขึ�นจากปีที�ผ่านมา และในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ  

ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พิ�มเขา้มา   

 

  ในปี 2559 บริษทัจึงมีโครงสร้างรายได้เปลี�ยนแปลงจากปีที�ผ่านมาโดยมีรายได้รวม 1,755.45 ล้านบาท              

แบ่งออกเป็น รายได้จากการขายแป้งสาลีจาํนวน 1,338.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.27 รายได้ค่าธรรมเนียม                

ขนถ่ายและบริการจาํนวน 121.17 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 6.90 รายไดค้่าเก็บรักษาสินคา้จาํนวน 35.87 ลา้นบาท หรือ              

คิดเป็นร้อยละ 2.04 รายไดจ้ากการขายกระสอบพลาสติกจาํนวน 58.26 ลา้นบบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 3.32 รายไดค้่าเช่า

คลงัสินคา้และค่าเช่าโรงงานจาํนวน 77.50 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 4.42  รายไดค้่าเช่าห้องพกัอาศยัจาํนวน 2.65  ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.15 และรายไดอื้�นรวมจาํนวน 27.82 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.58 ทาํให้รายไดร้วมในปี 2559  

เปรียบเทียบกบัปี 2558  เพิ�มขึ�น 53.67  ลา้นบาท  หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 3.15  กาํไรสุทธิในปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558   

บริษทัมีกาํไรสุทธิรวมในปี 2559  จาํนวน 99.41 ลา้นบาท ในปี 2558 จาํนวน 144.76 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 45.36 ลา้นบาท  

หรือลดลงร้อยละ 31.34  ปัจจยัสาํคญัที�ทาํให้กาํไรสุทธิโดยรวมลดลง  คือ รายไดบ้ริการขนถ่ายสินคา้และรายไดรั้บฝากสินคา้

ลดลงจากปีที�ผ่านมา รวมทั�งบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�นในส่วนงานท่าเรือคอนเทนเนอร์ และตน้ทุนทางการเงินที�เพิ�มขึ�น

จากปีที�ผา่นมา 

 

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559  เฉพาะของบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 71.68 ลา้นบาท เปรียบเทียบจากปีที�ผ่านมา

ซึ�งมีกาํไรสุทธิ 89.85 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 18.17 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 20.23  เนื�องจากในปี 2559  บริษทัฯ มีรายได้

บริการขนถ่ายสินคา้ลดลงจากปีที�ผ่านมาจาํนวน 47.74 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.52 ถึงแมว้่าจะมีรายได้จากขาย

อสงัหาริมทรัพยเ์พิ�มเขา้มาจาํนวน 59.12 ลา้นบาท แต่เนื�องจากบริษทัฯมีตน้ทุนทางการเงินที�เพิ�มขึ�นจากปีที�ผา่นมา 13.74 ลา้นบาท

หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 85.08 เกิดจากบริษทัไดน้าํเงินไปลงทุนเพิ�มในบริษทัยอ่ยเพื�อดาํเนินธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์  
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14.1.2  การวเิคราะห์ผลการดาํเนนิงาน 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

หมายเหตุ   รายไดห้กัรายการระหวา่งกนัแลว้ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจบริการ ธุรกิจขายสินคา้ และธุรกิจ-

อสงัหาริมทรัพย ์ 

1.  ธุรกิจบริการ ไดแ้ก่  ธุรกิจขนถ่ายสินคา้และบริการ ธุรกิจรับฝากเก็บสินคา้ ธุรกิจใหเ้ช่าคลงัสินคา้/โรงงาน 

ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ และธุรกิจใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั   

2.  ธุรกิจขายสินคา้ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก 

3.  ธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย ์
 

 

 

 

 

 

รายได้จากงบกําไรขาดทนุรวม หนว่ย : พนับาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ธุรกิจบริการ

ธุรกจิขนถา่ยและบริการ 190,173             11.90       154,396             9.07          121,169             6.90         

ธุรกจิรับฝากเกบ็สินคา้ 139,596             8.74          104,715             6.15          35,870               2.04         

ธุรกจิเชา่คลงัสินคา้/โรงงาน 70,976               4.44          73,928               4.34          77,503               4.42         

ธุรกจิทา่เทียบเรือคอนเทนเนอร์ -                     -           -                     -           34,213               1.95         

ธุรกจิเชา่อพาร์ทเมนต์ 9,450                 0.59          9,026                 0.53          2,651                 0.15         

รวมธุรกิจบริการ 410,195             25.67       342,065             20.10       271,406             15.46       

ธุรกิจขายสินค้า

ธุรกจิโรงงานแป้งสาลี 1,093,929         68.46       1,273,099         74.81       1,338,836         76.27       

ธุรกจิโรงงานกระสอบพลาสติก 64,799               4.06          57,275               3.37          58,258               3.32         

รวมธุรกิจขายสินค้า 1,158,728         72.52       1,330,374         78.18       1,397,094         79.59       

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ -                     -           -                     -           59,124               3.37         

รายได้อื�น

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา -                     -           5                         0.00          523                     0.03         

รายไดอื้�นๆ 28,959               1.81          29,336               1.72          27,300               1.56         

รวมรายได้อื�น 28,959               1.81          29,341               1.72          27,823               1.58         

รายได้รวม 1,597,882         100.00     1,701,780         100.00     1,755,447         100.00    

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
25592557 2558
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ธุรกจิขนถ่ายและบริการ      

ตารางแสดงปริมาณสินค้าหลกัส่งออก  

                                                                                                                          หน่วย : เมตริกตนั 

ปริมาณสินค้าออก 2557 2558 2559 

นํ�าตาลทรายดิบ (BULK) 443,510.12 272,702.94 221,755.99 

นํ� าตาลทรายขาว 381,910.50 405,850.90 249,385.15 

รวมนํ�าตาลทราย 825,420.62 678,553.84 471,141.14 

กากนํ� าตาล 13,302.78 - - 

รวมสินค้าออก 838,723.40 678,553.84 471,141.14 
 

จากตารางจะเห็นไดว้า่ปริมาณนํ� าตาลส่งออกในปี 2557  มีจาํนวน  8.25 แสนตนั ในปี 2558  มีจาํนวน 6.79    แสนตนั 

และในปี 2559 มีจาํนวน 4.71 แสนตนั เมื�อเปรียบเทียบกนั 3 ปี พบวา่ในปี 2559 มีปริมาณนํ� าตาลส่งออกลดลงจากปี 2557 

จาํนวน 3.67 แสนตนั หรือลดลงร้อยละ 43.83 แต่ลดลงจากปี 2558 จาํนวน 2.07 แสนตนั หรือลดลงร้อยละ 30.57 และ

ปริมาณกากนํ� าตาลส่งออกในปี 2557 จํานวน 0.13 แสนตัน และในปี 2558 บริษัทไม่มีปริมาณกากนํ� าตาลส่งออก           

เนื�องจากปริมาณกากนํ� าตาลเขา้มาใชบ้ริการลดลงอยา่งต่อเนื�อง  ทาํให้ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นวา่ควรนาํถงักากนํ� าตาล

ใหบ้ริษทัอื�นเช่าซึ�งไดผ้ลตอบแทนสูงกวา่ 

 ดงันั�น ในปี 2559  จึงทาํให้บริษทัมีรายได้ขนถ่ายและบริการจาํนวน 121.17 ลา้นบาท ในปี 2558 จาํนวน       

154.40 ลา้นบาท และในปี 2557 จาํนวน 190.17 ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกนั 3 ปี พบวา่ในปี 2559 มีรายไดล้ดลงจาก          

ปี 2558 จาํนวน 33.23  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.52     

 

ธุรกจิรับฝากเกบ็สินค้า 

    หน่วย : เมตริกตนั 

ปริมาณสินค้าเข้า 2557 2558 2559 

นํ�าตาลทรายดิบ (BULK) 432,151.46 302,953.25 159,551.89 

นํ� าตาลทรายขาว 455,986.70 338,358.45 234,543.05 

รวมนํ�าตาลทราย 888,138.16 641,311.70 394,094.94 

กากนํ� าตาล 6,003.60 - - 

รวมสินค้าเข้า 894,141.76 641,311.70 394,094.94 
 

จากตารางจะเห็นไดว้า่ปริมาณนํ� าตาลเขา้มาใชบ้ริการในปี 2557 มีจาํนวน 8.88 แสนตนั ในปี 2558 มีจาํนวน       

6.41 แสนตนั และในปี 2559 มีจาํนวน 3.94 แสนตนั เมื�อเปรียบเทียบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2559 มีปริมาณนํ� าตาลเขา้มา           

ใชบ้ริการลดลงจากปี 2557 จาํนวน 4.94 แสนตนั หรือลดลงร้อยละ 55.63 และลดลงจากปี 2558 จาํนวน 2.47 แสนตนั              

หรือลดลงร้อยละ 38.55 และปริมาณกากนํ� าตาลที�เขา้มาใช้บริการในปี 2557 มีจาํนวน 6 พนัตนั  ส่วนในปี 2558 และ           

ปี 2559  ไม่มีเขา้มาใชบ้ริการ  

ดงันั�น ในปี 2559  บริษทัมีรายไดรั้บฝากสินคา้จาํนวน 35.87 ลา้นบาท  ในปี 2558 มีจาํนวน 104.71 ลา้นบาท            

และในปี 2557  มีจาํนวน 139.60  ลา้นบาท  เมื�อเปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านมาพบวา่ในปี 2559 บริษทัมีรายไดล้ดลงจากปี 2558              

จาํนวน 68.85 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 65.75 
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ธุรกจิให้เช่าคลงัสินค้า/โรงงาน 
 

   ในปี 2559  บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริษทัยอ่ยเช่าคลงัสินคา้ทั�งแบบกระสอบและแบบเทกองเพื�อรับฝากเก็บสินคา้นํ� าตาล     

รอการส่งมอบให้ผูซื้� อต่างประเทศ และเช่าเพื�อประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงงานแป้งสาลีและธุรกิจโรงงาน-                

ทอกระสอบ  และบริษทัย่อยแห่งหนึ� งได้ให้บริษทัอื�นเช่าโรงงานผลิตนํ� ามนัปาล์ม จึงทาํให้ในปี 2559  บริษทัมีรายได ้               

จากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้และโรงงาน จาํนวน 77.50 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2558 จาํนวน 3.58 ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 4.84      
 

ธุรกจิให้เช่าห้องพกัอาศัย 
 

ในปี 2559 บริษทัได้ขายอาคารพกัอาศัยขนาด 262 ห้อง ตั� งอยู่ที�ซอยเอราวณัสิ�งทอ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย                 

ตาํบลสําโรงใต้  อาํเภอพระประแดง  จังหวดัสมุทรปราการ ให้แก่บุคคลภายนอก และบริษัทมีอาคารพกัอาศัยขนาด                

45 ห้อง  ตั� งอยู่ในซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  ตาํบลสําโรงใต ้ อาํเภอพระประแดง  จังหวดัสมุทรปราการ                     

ซึ�งในปี 2559 มีลูกคา้พกัอาศยัเตม็จาํนวน     

  จึงทําให้บริษัทมีรายได้ค่าเช่าห้องพกัอาศัยในปี 2559 จํานวน 2.65 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2558 จํานวน                         

6.37  ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 70.63  
 

ธุรกจิโรงงานแป้งสาล ี
 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายแป้งสาลีให้กบัผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลิตขนมปัง  บะหมี�สด  บะหมี�สาํเร็จรูป                   

และผูป้ระกอบการรายย่อย  ไดแ้ก่  เบเกอรี�   ขนมคุกกี�   ขนมขบเคี� ยว และขนมอบนานาชนิด  นอกจากนี� ยงัมีผลิตภณัฑ์-              

พลอยไดส่้วนหนึ�ง  คือ  รําขา้วสาลี    ซึ�งจะจาํหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์   

ในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายแป้งสาลีจาํนวน 1,338.84 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 76.27 ของรายไดร้วม     

และเมื�อเทียบกบัปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายแป้งสาลีจาํนวน 1,273.10 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 65.74 ลา้นบาท        

หรือคิดเป็นร้อยละ 5.17 เนื�องจากไดข้ยายกาํลงัการผลิตเพิ�มขึ�น   
 

    ธุรกจิโรงกระสอบ 

    บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจําหน่ายกระสอบพลาสติกสานให้กับผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานนํ� าตาล        

โรงงานแป้งสาลี  และผูป้ระกอบการรายยอ่ย ไดแ้ก่ ขา้วสาร นํ� าแขง็ ดิน ทราย เป็นตน้  

    ในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายกระสอบพลาสติกจาํนวน 58.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.32 ของรายไดร้วม

และเมื�อเทียบกบัปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 57.27 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 0.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.72 

      

กาํไรขั�นต้น 
 

ในปี 2559 บริษทัมีกาํไรขั�นตน้รวมจาํนวน 339.83 ลา้นบาท  ในปี 2558 มีจาํนวน 378.93 ลา้นบาท และ                     

ในปี 2557 มีจาํนวน 429.34 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรขั�นตน้ลดลงเมื�อเทียบกบัปี 2558  จาํนวน 39.10 ลา้นบาท  หรือลดลง             

ร้อยละ 10.32  และลดลงจากปี 2557 จาํนวน 89.52 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20.85 สาเหตุที�ทาํให้บริษทัมีกาํไรขั�นตน้                 

ในปี 2559  ลดลงจากปี 2558 และปี 2557  เนื�องจากบริษทัมี รายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินคา้และรายได้บริการ                            

รับฝากสินคา้ ลดลงจากปีที�ผา่นมา 
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กาํไรสุทธิ 
 

ในปี 2559 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากับ 99.40 ลา้นบาท ในปี 2558 เท่ากับ 144.76 ลา้นบาท และในปี 2557     

เท่ากับ 207.17 ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกับปี 2558 กาํไรสุทธิลดลงจาํนวน 45.36 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 31.34 และ        

ลดลงจากปี 2557  จาํนวน 107.77 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 52.02  
 

สภาพคล่องและแหล่งที�มาของเงนิทุน  
 

ในระหวา่งปี 2557 ถึง 2559 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.20 เท่า 0.99 เท่า และ 1.06 เท่าตามลาํดบั   

ซึ�งในปี 2559  บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเพิ�มขึ�นจากปี 2558 และลดลงจากปี 2557 เกิดจากบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียน 

จาํนวน 1,059.51 ลา้นบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 146.58 ลา้นบาท  ลูกหนี� การค้า           

จํานวน 218 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจํานวน 547.60 ล้านบาท  ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 129.88 ล้านบาท          

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 17.43  ล้านบาท และหนี� สินหมุนเวียนจํานวน 998.66 ล้านบาท  ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั� น                        

จากสถาบันการเงินจํานวน 448.79 ล้านบาท เกิดจากการซื� อวตัถุดิบข้าวสาลีจากต่างประเทศ  เจ้าหนี� การค้าจํานวน                           

387.22 ลา้นบาท  และเงินกูย้มืที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีจาํนวน 132.21 ลา้นบาท หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 30..43 ลา้นบาท     

ในระหวา่งปี 2557  ถึง 2559  บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหนี� เฉลี�ย 47.72 วนั 46.62 วนั และ 46.92 ตามลาํดบั              

บริษัทมีระยะเวลาในการชาํระหนี� เฉลี�ย 34.34 วนั 35.51 วนั และ 68.74 วนั ตามลาํดับ และวงจรเงินสดในปี 2557                

เท่ากับ 113.94 วนั ในปี 2558 เท่ากบั 146.80 วนั และในปี 2559 เท่ากบั 143.34 วนั  อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไดค้วบคุม             

การใหเ้ครดิตกบัลูกคา้และเร่งรัดการเก็บหนี�จากลูกหนี�ใหเ้ร็วขึ�น        

 

กระแสเงนิสด 
 

ตารางสรุปกระแสเงนิสด 

    หน่วย : พนับาท 

 2557 2558 2559 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมดาํเนินงาน                457,557     (260,340)     659,424      

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน                  (537,982)  (485,652)       (249,064)      

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน               76,340     860,837      (444,610)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ      (4,085)      114,844      (34,250)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด               65,988       180,832       146,583       

 

ในปี 2559  บริษทัฯ มีเงินสดไดม้าในกิจกรรมดาํเนินงาน 659.42  ลา้นบาท เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน                         

249.06 ลา้นบาท  และเงินสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน 444.61 ลา้นบาท บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  

ลดลงสุทธิ 34.25 ลา้นบาท  ทาํใหบ้ริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 2559 จาํนวน 146.58  ลา้นบาท  

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนหลักๆ มาจากการซื�อสินทรัพยถ์าวร ได้แก่ ซื� อที� ดินเพิ�ม ปรับปรุงคลงัสินค้า ก่อสร้าง

สาํนักงานและซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์เพื�อลงทุนในธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์  เงินสดไดจ้ากกิจกรรมจดัหาเงินหลกัๆ             

มาจากการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน  
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แหล่งเงนิทุน 
 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที�ยงัไม่เบิกใช้ทั� งจํานวน 102 ล้านบาท บริษัทฯ              

และบริษทัย่อยมีวงเงินเงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงินรวมจาํนวน 263 ลา้นบาท เบิกใช้ไปจาํนวน 63 ลา้นบาท 

คงเหลือจาํนวน 200 ลา้นบาท และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจาํนวน 2,810 ลา้นบาท ใชไ้ปจาํนวน 560 ลา้นบาท คงเหลือ

จาํนวน 2,249 ลา้นบาท และสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ จาํนวน 2,053 ลา้นบาท ใชไ้ปจาํนวน 398 ลา้นบาท 

คงเหลือจาํนวน 1,655 ลา้นบาท  วตัถุประสงค์เพื�อนาํไปซื�อวตัถุดิบขา้วสาลี  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีวงเงินกูร้ะยะยาว              

จากสถาบนัการเงินจาํนวน 1,050 ลา้นบาท  ใชไ้ปทั�งจาํนวน เพื�อซื�อที�ดินเพิ�ม  ก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้  ก่อสร้างอาคาร

สาํนกังาน ซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ และลงทุนเพิ�มในธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ 

   

14.1.3  ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 
 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 4,951.71 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 

912.06 ลา้นบาท  หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 22.50  เมื�อเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วมจาํนวน 4,039.64 ลา้นบาท  ณ สิ�นปี 2558            

โดยแบ่งสินทรัพยด์งันี�  

 

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 

ณ 31 ธันวาคม 2559  บริษทัมีที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 3,382.88 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วน            

ร้อยละ 68.32  ของสินทรัพยร์วมเพิ�มขึ�นเมื�อเปรียบเทียบกบัสิ�นปี 2558 จาํนวน 829.85 ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 32.51            

และอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนบริษัทมีจํานวน 476.96 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.63 ของสินทรัพย์รวม         

เพิ�มขึ�นเมื�อเปรียบเทียบกบัสิ�นปี 2558 จาํนวน 283.71 ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ146.81  เนื�องจากในปี 2559  บริษทัฯ                  

ได้ซื� อที� ดินเพิ�มก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและบริษัทย่อยได้ซื� อเครื� องจักรและอุปกรณ์อื�นๆ และอาคารสํานักงาน                     

ในธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ 

 

สินค้าคงเหลอื 
 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีสินค้าคงเหลือ จํานวน 547.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.06                     

ของสินทรัพยร์วม  ซึ�งประกอบดว้ยวตัถุดิบ 190.35  ลา้นบาท งานระหวา่งทาํ  19.97 ลา้นบาท สินคา้สาํเร็จรูป 14.95 ลา้นบาท  

วสัดุสิ�นเปลือง 1.41 ล้านบาท  อะไหล่และวสัดุโรงงาน 5.57 ลา้นบาท และสินค้าระหว่างทาง  317.75  ล้านบาท                 

บริษทัไดต้ั�งค่าเผื�อมูลค่าราคาทุนของสินคา้สูงกวา่มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ จาํนวน 2.40 ลา้นบาท 
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ลูกหนี�การค้า 
 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น     

    หน่วย : พนับาท 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ลูกหนี�การคา้และตั�วเงินรับที�อยูใ่นกาํหนดชาํระ 130,886 140,764 136,922 

แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระดงันี�     

     ไม่เกิน 3 เดือน 65,647 79,655 74,603 

     มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน          487          3,101        271 

     มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน - 246 - 

     มากกวา่ 9 เดือน  20,986 14,726 17,657 

รวม 218,006 238,491 229,453 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (18,763) (16,347) (17,657) 

สุทธิ 199,243 222,145 211,796 
 

ณ  31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีลูกหนี�การคา้บริษทัจาํนวน 211.80 ลา้นบาท และลูกหนี� อื�นจาํนวน 6.22 ลา้นบาท 

รวม 218.02 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 7.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.51              

เมื�อเปรียบเทียบกบัสิ�นปี 2558   
 

หนี�สิน 
 

หนี� สินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 1,928.41 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 

22.35 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 1.18 เมื�อเปรียบเทียบกบัหนี� สินรวม 1,906.07 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2558 โดยแบ่งหนี� สิน ดงันี�  
 

เงนิกู้ระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 
 

ณ  31 ธันวาคม 2559  บริษทัมีเงินกูร้ะยะสั�นจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ� งรวมจาํนวน 448.79 ลา้นบาท                 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.06 ของหนี� สินรวม ลดลงจาํนวน 514.86 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 53.43 เมื�อเปรียบเทียบกบั               

สิ�นปี 2558 โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั�วสัญญาใช้เงิน จํานวน 281 ล้านบาท และบริษัทย่อยแห่งหนึ� งได้กู้ยืมเงิน                          

จากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหนี� ทรัสต์รีซีทจาํนวน 167.79  ลา้นบาท  เพื�อนําเขา้วตัถุดิบขา้วสาลีจากต่างประเทศ                  

ใชใ้นธุรกิจผลิตแป้งสาลี  
 

เงนิกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 

ณ 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมจาํนวน 703.32 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 14.20 ของหนี� สินรวมโดยแบ่งออกเป็นส่วนของหนี� ระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปีจาํนวน 132.21         

ลา้นบาท และเงินกู้ระยะยาวจํานวน 571.11 ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกับสิ�นปี 2558 จํานวน 462.50 ลา้นบาท  เพิ�มขึ� น                  

จาํนวน 108.61  ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 23.49  เนื�องจากในปี 2559  บริษทัไดซื้�อที�ดินเพิ�มก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้                  

ใหเ้ช่า ก่อสร้างอาคารสาํนกังาน รวมถึงเพิ�มทุนในธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์   
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 3,023.29 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น

จาํนวน 889.72 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 41.70 เมื�อเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น 2,133.58 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2558           

โดยมีการเปลี�ยนแปลงดงันี�   

-  เพิ�มขึ�นจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวดปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 112.16 ลา้นบาท 

-  เพิ�มขึ�นจากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น จาํนวน 776.74 ลา้นบาท 

-  เพิ�มทุนหุน้สามญั จาํนวน 34.85 ลา้นบาท 

-  เพิ�มขึ�นจากเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยภายในการควบคุมเดียวกนั จาํนวน 0.49 ลา้นบาท 

-  ลดลงจากเงินปันผลจ่าย จาํนวน 17.75 ลา้นบาท 

-  ลดลงจากเงินปันผลจ่ายส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย จาํนวน 16.78  ลา้นบาท 

 

ปัจจยัที�มผีลต่อการดาํเนินงานในอนาคต 

ธุรกจิคลงัสินค้า 

(1)  ดา้นการคมนาคม 

บริษทัฯ ตั�งอยูริ่มแม่นํ� าเจา้พระยาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการซึ� งเป็นทางออกสู่อ่าวไทย  ปัจจุบนัมีการสร้างถนน

และสะพานเชื�อมต่อทาํให้การคมนาคมจากภาคหนึ� งไปสู่อีกภาคหนึ� งของประเทศมีความสะดวกและรวดเร็วขึ�น  เช่น    

ถนนกาญจนาภิเษก  ถนนพระรามที�สอง  สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม  ถนนบูรพาวิถีและอื�นๆ เชื�อมต่อเส้นทางจาก

จงัหวดัภาคเหนือ ไดแ้ก่  นครสวรรค ์ พิษณุโลก  สุโขทยั    เชียงใหม่  ลาํพูน  ลาํปาง  เชียงราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ไดแ้ก่  นครราชสีมา อุบลราชธานี  อุดรธานี  ภาคกลางอนัไดแ้ก่  อยธุยา  อ่างทอง  สุพรรณบุรี  ผ่านลงไปสู่ภาคใตโ้ดยใช้

ถนนพระรามสองเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก หรือไปสู่ภาคตะวนัออกโดยผ่านออกไปทางถนนบูรพาวิถีหรือเข้าสู่             

จงัหวดัสมุทรปราการโดยใช้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  จากที�กล่าวขา้งตน้ทาํให้การขนส่งสินคา้ไปมาจากภาคหนึ� ง          

สู่อีกภาคหนึ� งมีความสะดวกรวดเร็วและประหยดัพลงังานมากขึ�นกว่าเดิม   ดังนั� นการส่งสินค้าจากภาคต่างๆ เข้ามา                    

ใช้บริการเก็บพักสินค้าเพื�อรอการขนถ่ายขึ� นเรือเดินสมุทรมีความสะดวกมากขึ� น ประกอบกับที�ตั� งของบริษัทฯ                     

เป็นจุดเชื�อมต่อระหว่างการคมนาคมขนส่งทางบกและขนถ่ายขึ�นเรือเดินสมุทรเพื�อขนส่งต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง             

โดยทางทะเลจึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบที�ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดก้วา้งขวางยิ�งขึ�น    

 

(2)  นโยบายของทางราชการ 

เนื�องจากในอนาคตทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีโครงการที�จะปิดท่าเทียบเรือคลองเตยซึ� งเป็นแหล่งชุมชน

พกัอาศยัใหญ่แห่งหนึ�งในกรุงเทพมหานคร  เพื�อให้เรือบรรทุกสินคา้ไปเทียบท่าเพื�อขนถ่ายสินคา้บริเวณท่าเทียบเรือนํ� าลึก   

ที�ศรีราชา หรือแหลมฉบงัแทน ในขณะที�ธุรกิจขนส่งสินคา้กาํลงัขยายออกไปแต่ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยยงัไม่ได ้                

มีการประกาศกําหนดนโยบายและระยะเวลาที�ชัดเจน อนัจะส่งผลกระทบกับผูค้นที�พกัอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง                           

ไม่ว่าจะด้วยเสียง  ฝุ่ นละออง  การจราจรที�คับคั�งและควนัเสียจากรถบรรทุกและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่  ตลอดจน                      

ธุรกิจต่างๆ ที�สัมพนัธ์กบัธุรกิจในบริเวณท่าเทียบเรือคลองเตยตอ้งมีการเตรียมพร้อมเพื�อรับสถานการณ์ที�จะเปลี�ยนแปลง         

ไปในอนาคต  ในส่วนของบริษทัฯ ยอ่มไดรั้บผลกระทบบางส่วนจากการที�เรือเดินสมุทรเขา้มาเทียบท่าใชบ้ริการต่อเนื�อง

จากการใชท่้าเทียบเรือคลองเตยซึ�งมีทั�งผลดีและผลเสีย     
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ในด้านผลเสีย  คือ  จํานวนเรือที�ใช้บริการอาจลดลงเนื�องจากเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที� เข้ามารับสินค้า                         

ในกรุงเทพฯ (คลองเตย) จะไม่เขา้มาในแม่นํ� าจากการลาํเลียงสินคา้ 
 

ในดา้นดี  คือ  สินคา้ที�บรรทุกมาจากภาคต่างๆ โดยเสน้ทางรถยนตจ์ะนาํเขา้มาใชบ้ริการที�คลงัสินคา้ของบริษทัฯ 

ซึ� งตั�งอยู่ริมแม่นํ� าเจา้พระยาและอยูใ่นเขตจงัหวดัปริมณฑลไม่ตอ้งส่งเขา้ไปในเขตกรุงเทพมหานครหรือขนส่งเป็นระยะ-

ทางไกลถึงท่าเทียบเรือนํ� าลึก   เนื�องจากเรือบรรทุกสินคา้ที�มีขนาดกลางยงัสามารถเขา้มาเทียบท่ายงัท่าเทียบเรือของบริษทัฯ 

เพื�อขนถ่ายสินคา้ไดเ้ป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ทางบกให้แก่เจา้ของสินคา้ทาํให้การให้บริการท่าเทียบเรือ 

การรับฝากสินคา้และการใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้จากลูกคา้รายใหม่เกิดขึ�น 
 

ธุรกจิแป้งสาล ี

(1)  การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

การเปลี�ยนเงื�อนไขทางการคา้ของประเทศผูส่้งออกรายใหญ่  เช่น  การทาํข้อตกลง FTA กับประเทศ

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและแคนาดา ทําให้บริษทัสามารถนําเข้าวตัถุดิบโดยไม่ต้องชําระค่าภาษีอากรขาข้า หรือการ                  

เพิ�มภาษีอากรขาออกของประเทศจีนจาก 5% เป็น 25% เพื�อจาํกดัการส่งออกแป้งสาํเร็จรูปทาํให้ผูน้าํเขา้แป้งสาลีในไทย           

ไม่สามารถนาํเขา้แป้งสาลีราคาถูกเขา้มาไดต้่อไปอีก แต่หากมาตรการดงักล่าวยกเลิกไปโรงงานแป้งสาลีในไทยอาจจะตอ้ง

กลบัมาแข่งขนักบัแป้งจีนอีก 

 

(2)  พฤติกรรมการบริโภค 

ปัจจุบันผูบ้ริโภคหันมาบริโภคอาหารที�มีคุณค่าต่อสุขภาพมากขึ�น เช่น ขนมปังโฮลวีต  ซึ� งจะมีกากใยและ      

วิตามิน แร่ธาตุมากกว่า  ขนมปังธรรมดา  หรือบะหมี�กึ� งสําเร็จรูปโฮลวีต  เป็นตน้  ทาํให้บริษทัมีโอกาสในการกําไร                   

จากการบริโภคแป้งโฮลวตี  เพิ�มมากขึ�น 

 

(3)  การนาํเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัเขา้มาใชใ้นธุรกิจ 

ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างการสรรหาซอฟท์แวร์  ERP ซึ� งเป็นซอฟท์แวร์ที�ถูกใชใ้นองค์กรที�มีความทนัสมยั           

เพื�อตอ้งการชิงความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง   เนื�องจากซอฟทแ์วร์ดงักล่าวสามารถบริหารจดัการขอ้มูลในองคก์รใหเ้ป็นแบบรวมศูนย ์   

โดยการเชื�อมโยงขอ้มูลของ แต่ละหน่วยงานที�เป็นภาคสนบัสนุน (Back Office) เขา้ดว้ยกนั และประมวลเป็นสารสนเทศ            

ที�ช่วยใหก้ารตดัสินใจของผูบ้ริหารนั�นถูกตอ้งและรวดเร็วตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มอีาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท   

              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 

1. นายปรีชา  อรรถวภิชัน์ 

(อายุ 79 ปี) 

-ประธานกรรมการบริษัท  
-กรรมการอิสระ 

(แต่งตั�ง 30 เมษายน 2551) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาโท Industrial Engineering and Management 
   Oklahoma State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
1. วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 32) 
2. Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที� 8/2004) 
3. Director Certification Program  (DCP รุ่นที� 39/2004) 
4. Audit Committee Program (ACP รุ่นที� 11/2006) 
5. Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 107/2014) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

    0.004% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
       
    
 

                 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
            
 

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 
      
        
       
 ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 ปี 2547 - ปัจจุบนั 
 ปี 2551 - ปัจจุบนั 
 ปี 2551 - ปัจจุบนั 
 ปี 2542 - ปัจจุบนั 
 
 
 ปี 2554 - ปัจจุบนั   
 ปี 2553 - ปัจจุบนั   
 ปี 2551 - ปัจจุบนั   
 ปี 2551 - 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 2552 - ปัจจุบนั 
 ปี 2550 - ปัจจุบนั 
 ปี 2547 - ปัจจุบนั 
  
 ปี 2545 - ปัจจุบนั 
 ปี 2544 - ปัจจุบนั 
        ปัจจุบนั 
        ปัจจุบนั 

         ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
 
 
                         บริษทัจดทะเบียน 
                      รองประธานกรรมการ                          

        ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
                             ประธานกรรมการ 

                         ประธานกรรมการ 
           กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
                        

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
                           ประธานกรรมการ  
                           ประธานกรรมการ 
                      ประธานกรรมการบริษทั  
                      ประธานกรรมการบริษทั 
                          ประธานกรรมการ 
                          ประธานกรรมการ          
                          ประธานกรรมการ 
                          ประธานกรรมการ 
                          ประธานกรรมการ 
                          ประธานกรรมการ 
                          ประธานกรรมการ 
                               กรรมการ 

 
                              สถาบนัต่างๆ 
                         ประธานกรรมการ 
                       นายกสภามหาวิทยาลยั 
                          กรรมการวิชาการ 
                              
                               กรรมการ 

ผูช้าํนาญการพิเศษระดบัวุฒิวิศวกร 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 
บริษทั ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร์ จาํกดั (มหาชน)                                     -  สินคา้อุตสาหกรรมยานยนต ์
 
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 (1992) จาํกดั                             - ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑก์ระดาษและสิ�งพิมพ ์
บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลงัสินคา้ จาํกดั                     - คลงัสินคา้ 
บริษทั เอช. ซี. สตาร์ค จาํกดั                                      - ผลิตสินคา้อุตสาหกรรมผงโลหะ 
  
 
อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ                                         - มูลนิธิ 
มหาวิทยาลยัเจา้พระยา                                               - สถาบนัการศึกษา 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 
(ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย  กระทรวงแรงงาน     - หน่วยงานรัฐ 
สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                              - องคก์รอิสระ 
มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื�น  รื�นสิริ                                         - มูลนิธิ 
มูลนิธิอาจารยล์ยัอาจ  ภมราภา                                            - มูลนิธิ  
 
 

เอกสารแนบ 1 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                   รายงานประจาํปี 2559 

-117- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

              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 79 ปี) 

-ประธานกรรมการบริหาร 

-ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(แต่งตั�ง 15 ธันวาคม 2542) 

(มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุมิตรา  ชุตมิาวรพนัธ์  

-  มธัยมศึกษาปีที� 6  โรงเรียนบา้นบึงอุตสาหกรรม 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 17/2004) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

 

 

    4.552% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

    

         

     

 
     0.767% 

เป็นบิดาของ 

นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ 

รองประธานกรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและ- 

พิจารณาค่าตอบแทน            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
             (ภรรยา) 

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 
 

 

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 ปี 2547 - ปัจจุบนั 
 

 

 ปี 2512 – ปัจจุบนั 

 ปี 2519 – ปัจจุบนั 

 ปี 2519 – ปัจจุบนั 

 ปี 2519 – ปัจจุบนั 

 ปี 2532 - ปัจจุบนั 

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

  

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

  

 ปี 2543 – ปัจจุบนั 

 

 ปี 2546 - 2559 

 ปี 2547 – ปัจจุบนั 

 

                      ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
          
                          บริษทัจดทะเบียน 

                    ประธานกรรมการบริหาร 

               กรรมการและกรรมการบริหาร  
 

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                           กรรมการผูจ้ดัการ 

                กรรมการและกรรมการบริหาร 

                กรรมการและกรรมการบริหาร 

                กรรมการและกรรมการบริหาร                           

                                กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร                       

                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร             

                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

                              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 อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั                                    - รับเหมาก่อสร้างและอื�นๆ 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั                    - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั                                      - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั                            - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

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 โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั                      - ผลิตกระแสไฟฟ้า 

บริษทั บางกอกบูติก โฮเตล็ (ประเทศไทย) จาํกดั        - ธุรกิจการโรงแรม 

 

3. นายพงศ์  ชินธรรมมิตร 

(อายุ 60 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-รองประธานกรรมการบริหาร 

-กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 

(แต่งตั�ง 15 ธันวาคม 2542) 

(มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

-  วิทยาศาสตร์บณัฑิต 

   สาขา INDUSTRIAL TECHNOLOGY  

   ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 10/2004) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

     0.000% เป็นอาของ 

นายวินย ์ ชินธรรมมิตร   

กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

  ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 
 

  

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 
  
 ปี 2543 - ปัจจุบนั 
  
 ปี 2543 - ปัจจุบนั 
  
 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 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                   รายงานประจาํปี 2559 

-118- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

              ชื�อ - สกุล / อายุ / 

      ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง                   คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

          ความสัมพนัธ์ 

          ทางครอบครัว 

        ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                               ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ตาํแหน่ง                                               ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

4. นายชนะชัย  ชุตมิาวรพนัธ์ 

(อายุ 45 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-รองประธานกรรมการบริหาร 
-กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

(แต่งตั�ง 28 มิถุนายน 2543) 

(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) 

 

 

 

   16.648% เป็นบุตรของ 

นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์  

ประธานกรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

 ปี 2550 - ปัจจุบนั 

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

   

 

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 

 

 ปี 2539 - ปัจจุบนั 

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 ปี 2546 – ปัจจุบนั 

 ปี 2547 – ปัจจุบนั 

 ปี 2549 – ปัจจุบนั 

 ปี 2549 – ปัจจุบนั 

 ปี 2557 - ปัจจุบนั 

 

ปี 2559 - ปัจจุบนั 

                รองประธานกรรมการบริหาร 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน            

                          

                      บริษทัจดทะเบียน 

                       กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 

 

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                              กรรมการ 

                รองประธานกรรมการบริหาร 

                รองประธานกรรมการบริหาร 

                รองประธานกรรมการบริหาร 

                รองประธานกรรมการบริหาร 

                              กรรมการ      

                              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 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 เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) -  โรงงานเอททานอล 

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 

5. นายณรงค์  เจนลาภวฒันกุล 

(อายุ 51 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหาร 

(แต่งตั�ง 28 พฤศจกิายน 2549) 

(มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

-  เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 62/2007)   

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

     0.000% 

 

 

 

                 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 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                   รายงานประจาํปี 2559 

-119- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

              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 

 

6. นายชลัช  ชินธรรมมิตร์ 

(อายุ 48 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

(แต่งตั�ง 25 กรกฎาคม 2550) 

 

-  ปริญญาตรี  สาขาการเงินและการธนาคาร  BBA  

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-  ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING  

   MERCER UNIVERSITY U.S.A.  

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

1. Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 17/2004) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2. หลกัสูตรวิทยาลยัตลาดทุน  รุ่นที� 10 

      

     0.050% 

 

เป็นหลานของ 

นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 

กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 

ปี 2550 - ปัจจุบนั 

 

        

 

 ปี 2556 - ปัจจุบนั 

 ปี 2550 - ปัจจุบนั 

 ปี 2547 - ปัจจุบนั 

 

 

 ปี 2550 - ปัจจุบนั 

 ปี 2550 - ปัจจุบนั 

 ปี 2550 - ปัจจุบนั 

 ปี 2550 - ปัจจุบนั 

ปี 2549 - ปัจจุบนั 

 ปี 2549 - ปัจจุบนั 

 ปี 2546 – ปัจจุบนั 

ปี 2546 - ปัจจุบนั 

 ปี 2546 – ปัจจุบนั 

 ปี 2546 - ปัจจุบนั 

 ปี 2545 – ปัจจุบนั 

ปี 2539 - ปัจจุบนั 

 ปี 2539 – ปัจจุบนั 

 ปี 2537 – ปัจจุบนั 

 ปี 2547 - ปัจจุบนั 

 ปี 2547 - ปัจจุบนั 

ปี 2547 - ปัจจุบนั 

 

 
 2546 – ปัจจุบนั 

ปี 2550 – ปัจจุบนั 

                            

                               กรรมการ 

                   

 

                          บริษทัจดทะเบียน 

                  กรรมการบริหาร/กรรมการ 

         กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

   กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี�ยง 

                                      

           บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                        กรรมการผูจ้ดัการ 

                             กรรมการ       

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 

                             กรรมการ 
            

            กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

            กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

            กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
     

              

                  ดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอื�น 

                            กรรมการ 

                            เลขาธิการ 

 

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 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 เกาะกง แพลนเตชั�น จาํกดั 

บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั          -  จดัหาวตัถุดิบ  

บริษทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั                      - ผลิตกระแสไฟฟ้า 

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)   - โรงงานผลิตเอทานอล 

บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ตเทรดดิ�ง จาํกดั            - ธุรกิจส่งออกนํ�าตาล 

บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จาํกดั                  

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จาํกดั                         - พฒันาและลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ เพื�อให้เช่า  

บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั                                     - รับเหมาก่อสร้างและอื�นๆ 

บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั                                       - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั                            - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั                     - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

 

 
คณะกรรมการนํ�าตาลทราย ภายใตค้ณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ออ้ยและนํ�าตาลทราย ปี 2527 

สมาคมการคา้ผูผ้ลิตนํ�าตาลไทยและชีวพลงังานไทย 

 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                   รายงานประจาํปี 2559 

-120- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

              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 65 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 
(แต่งตั�ง 30 เมษายน 2551) 
 
 

 
-  อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ 
   สถาบนั Computer College, Germany 
-  Mini  MBA  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 17/2004) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

   
    0.163% 

 
เป็นอาของ 
นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

  

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 

 

    

 ปี 2554 - ปัจจุบนั 

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 ปี 2547 - ปัจจุบนั 

  

 

 

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 ปี 2551 – ปัจจุบนั 

ปี 2547 – ปัจจุบนั 

 ปี 2546 - ปัจจุบนั 

ปี 2546 - ปัจจุบนั 

ปี 2546 - ปัจจุบนั 

ปี 2524 - ปัจจุบนั 

ปี 2523 - ปัจจุบนั 

ปี 2523 - ปัจจุบนั 

ปี 2523 - ปัจจุบนั 

 

                        

                            กรรมการ  

                

                   

                      บริษทัจดทะเบียน  

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                            กรรมการ  

   กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

                       กรรมการบริหาร 

 

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ  

                              กรรมการ  

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

       กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

       กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่             

       กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถา่ยสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)   บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   

 

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)                      - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

 

 

 

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 เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)        - โรงงานผลิตเอทานอล 

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 42 ปี) 

-กรรมการบริษัท 
-กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

(แต่งตั�ง 28 พฤศจกิายน 2549) 
(มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

 
 

 
 

 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) 
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาโท  สาขา INFORMATION SYSTEM, 
   UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A. 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 62/2007) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  
     0.738% 

 
เป็นหลานของ 
นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร 

รองประธานกรรมการบริหาร/ 

รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

 

  

 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 

 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                   รายงานประจาํปี 2559 

-121- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

              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  สุจภิญิโญ 

(อายุ 50 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 
(แต่งตั�ง 30 เมษายน 2551) 

 
 

 
 

 

 

-  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 

     

     1.000% 
 
 
 
 

 

เป็นบุตรเขยของ 

นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 
 

       

 ปี 2556 – ปัจจุบนั 

 ปี 2554 - ปัจจุบนั 

 ปี 2551 – ปัจจุบนั 
 

  

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 ปี 2551 - 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 70 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ 

(แต่งตั�ง 30 เมษายน 2551) 

 

 

 

 

-  รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 76/2008) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

 

 

          

     0.000% 

 

 

 

 

 

  

 

                 

                  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 ปี 2551 - 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 

 

 

 นายนิสากร  พากเพยีร 
(อายุ 69 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-ประธานกรรมการสรรหาและ- 
พจิารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระ 
(แต่งตั�ง เมษายน 2545) 
ครบวาระเดือนเมษายน 2559 
 

 

-  บัญชีบัณฑติ (บช.บ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 30/2004) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
 
 
 
 

            

     0.000% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

                 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปี 2551 - ปัจจุบนั 
 
   
 
 
 ปี 2552 - ปัจจุบนั   
 ปี 2552 - ปัจจุบนั   
 ปี 2552 - ปัจจุบนั   
 ปี 2552 – ปัจจุบนั 
 

 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน               
                       กรรมการตรวจสอบ 
                         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 
 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                   รายงานประจาํปี 2559 

-122- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

              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 

นายสรวง  เรืองศุข 
(อายุ 83 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ 

(แต่งตั�ง 20 พฤษภาคม 2541) 

 ครบวาระเดือนเมษายน 2559 

และไม่ประสงค์ต่อวาระ 

 

 

 
นางประเสริฐศรี  เรืองศุข 

 

-  ประกาศนียบตัรการบญัชีชั�นสูง 

    โรงเรียนกรุงเทพการบญัชี 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 37/2005) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

 

 

 

 

 

 

       0.026% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     0.055% 

 

                ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (ภรรยา) 

 

ปี 2543 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 ปี 2552 - ปัจจุบนั   

 ปี 2552 - ปัจจุบนั   

 ปี 2552 - ปัจจุบนั   

 ปี 2552 - ปัจจุบนั   

 ปี 2526 - ปัจจุบนั 

 ปี 2520 - ปัจจุบนั 

  

 

 

                             กรรมการตรวจสอบ 

                            กรรมการอิสระ 

 

             บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                        กรรมการที�ปรึกษา 

                              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 

บริษทั นํ�าตาลและออ้ยตะวนัออก จาํกดั                      - โรงงานผลิตนํ�าตาล 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  พีดีทีแอล เทรดดิ�ง                          - ธุรกิจผลิตสายไฟ 

 

 

11. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย 
(อายุ 46 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการสรรหาและ- 

พจิารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ       

(แต่งตั�ง 24 ธันวาคม 2551) 

 

-  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 

1. Monitoring the Internal Audit Function  (MIA รุ่นที� 5/2009) 

2. Monitoring the System of Internal Control and Risk  

    Management (MIR รุ่นที� 6/2009) 

3.  Monitoring Quality of Financial Reporting  (MFR รุ่นที� 9/2009) 

4. Audit Committee Program  (ACP รุ่นที� 26/2009) 

5. Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 78/2009) 

6. Monitoring Fraud Risk Management  (MFM รุ่นที� 6/2011) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

     

     0.040% 

                

                  ไม่มี 

 

ปี 2552 – ปัจจุบนั 

 

 

     

 ปี 2552 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 ปี 2552 – ปัจจุบนั 

 ปี 2552 – ปัจจุบนั 

 ปี 2552 – ปัจจุบนั 

 ปี 2552 – ปี 2555 

 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 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                   รายงานประจาํปี 2559 

-123- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

               

             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 

นายสุภสร  ชโยวรรณ 

 (อายุ 80 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

(แต่งตั�ง 30 เมษายน 2552) 

 

ลาออกจากตาํแหน่ง มีผลวนัที� 

1 กุมภาพนัธ์ 2560 

 

-  ปริญญาตรี  สตัวศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาโท  Food Sci. & Nutrition  Brigham Young University 

-  ปริญญาเอก  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   มหาวิทยาลยัหลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

1. Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที�  77/2009) 

2. Director Certification Program  (DCP รุ่นที�  112/2009) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

    0.000%                   ไม่มี ปี 2552 - ปัจจุบนั   
 
 
  
ปี 2549 - ปัจจุบนั 
 
 
 ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 ปี 2552 - ปัจจุบนั   
 ปี 2552 - ปัจจุบนั  
 ปี 2552 – ปัจจุบนั 

                               กรรมการ 
 
                           
                        บริษทัจดทะเบียน 
                               กรรมการ 
 

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
                              กรรมการ              
                              กรรมการ 
                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   
 
 
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 

 นายชาญกฤช  เดชวทิักษ์ 

(อายุ 43 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหาร 

(แต่งตั�ง 30 เมษายน 2552) 

(มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 
กรรมการลาออกมีผลตั�งแต่วนัที�  

1 มกราคม 2559 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-  ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ 

   รัฐเทกซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาโท  คณะภาวะความเป็นผูน้าํและจรรยาบรรณที�ดี                                          

   ในองคก์ร รัฐเทกซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   Saint Edward’s University U.S.A.   

-  ปริญญาเอก สาขาการบริหารการเปลี�ยนแปลง 

   Touro University International U.S.A. 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  

   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นที� 15 (วตท.15) 

-  Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที�  79/2009) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

   รัฐเทกซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  ประกาศนียบตัรสมัมนาหวัขอ้ “ธรรมเนียมปฏิบติั 

   เชิงธุรกิจและวฒันธรรมสไตลอ์เมริการ”  

   รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

    0.000% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

      

 

 

 

 

     

    

   

      

เป็นบุตรเขยของ 

นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  

 

 

 

            

            

            

         

 

 ปี 2552 - ปัจจุบนั   

   

 

 

ปี 2552 - ปัจจุบนั   

 

 

 

 ปี 2552 – 1 ม.ค.2559   

 ปี 2552 – 1 ม.ค. 2559  

 ปี 2552 – 1 ม.ค.2559   

 ปี 2552 – 1 ม.ค. 2559 

 

 
 

ปี 2557 – ปัจจุบนั 

 

ปี 2557 – ปัจจุบนั 

ปี 2557 – ปัจจุบนั 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

ปี 2556 – 2558 

ปี 2555 – ปัจจุบนั 

ปี 2555 – ปัจจุบนั 

ปี 2555 – 2557 

ปี 2555 – 2557 

                         กรรมการบริหาร  

             

 

                       บริษทัจดทะเบียน 

             รองประธานกรรมการบริหารและ 

                      กรรมการผูจ้ดัการ 

                   

            บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                       กรรมการบริหาร 

                       กรรมการบริหาร 

                       กรรมการบริหาร  

                       กรรมการบริหาร 

                

                 ดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอื�น 

                  กรรมการส่งเสริมกิจการ  

                  มหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 

                            กรรมการ 

                          รองประธาน 

                           เลขาธิการ 

                        กรรมการบริหาร 

                    ประธานฝ่ายเลขานุการ 

                             กรรมการ 

              เลขานุการประจาํคณะกรรมาธิการ 

                       กรรมการที�ปรึกษา 

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 

 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

สมาคมนกัศึกษาสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ ฝ่ายอุตสาหกรรมอาหาร 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นที� 15 (วตท.15) 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม รัฐสภา 

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                   รายงานประจาํปี 2559 

-124- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

              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 

12. นางเยาวนุช  เดชวทิักษ์ 

(อายุ 40 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหาร 

(ได้รับการแต่งตั�ง 1 มกราคม 2559) 

- 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� 126/2016) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

     8.165%            เป็นบุตรของ 

นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ 

1 ม.ค. 59 – ปัจจุบนั 

 

 

 
 

ปี 2545 – ปัจจุบนั  

ปี 2545 – ปัจจุบนั  

ปี 2545 – ปัจจุบนั  

ปี 2545 – ปัจจุบนั  

ปี 2550 – ปัจจุบนั  

ปี 2550 – ปัจจุบนั  

                   กรรมการ/กรรมการบริหาร 

 
 

บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

                               กรรมการ 

                               กรรมการ 

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 ์

13. นายสุวฒัน์ สัมมาชีพวศิวกุล 

(อายุ 63 ปี) 

-ประธานกรรมการสรรหาและ- 

พจิารณาค่าตอบแทน 

-กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ 

(แต่งตั�ง เมษายน 2559) 

 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   

- ปริญญาตรี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ไฟฟ้ากาํลงั)   

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Directors Certification Program  (DCP รุ่นที� 42/2004) 

-  Senior Executive Program (SEP รุ่นที� 16/2002)   

   SASIN Gradutate Institute Of  Business Administration of    

   Chulalongkorn University   

-  Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by  

   Cochran Fellowship Program  1999 

 

 

      ไม่มี                 ไม่มี เมษายน 59 –ปัจจุบนั 

 

 

 

 
 

   ปี 2547 - 2556 

       ปัจจุบนั 

    
ปี 2545 – 2547  

 
 

         ปัจจุบนั 

   ปี 2545 – 2547  

   ปี 2545 – 2547  

   ปี 2545 - 2547  

                                กรรมการ 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน               

                        กรรมการตรวจสอบ 

                           กรรมการอิสระ 
 

                         บริษทัจตทะเบียน 

                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

                          กรรมการอิสระ 

 
                              กรรมการ 

 

            บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                              ที�ปรึกษา 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

 -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 
ธนาคารซีไอเอม็บี  ประเภทธุรกิจ      -  ธุรกิจบริการธนาคาร     

บริษทั นํ�าตาลครบุรี จาํกดั(มหาชน)   -  ผูผ้ลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ 

                                                              ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

บริษทัเงินทุนกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

 
บริษทั กุสซิ�ง รีนิวเอเบิล เอน็เนอร์จี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จาํกดั 

บริษทั นํ�าตาลไทยเอกลกัษณ์ จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพยก์รุงศรีอยธุยา จาํกดั 

14. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ 

(อายุ 61 ปี) 

-กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ 

(แต่งตั�ง เมษายน 2559) 

 

 

 

 

-  อกัษรศาตร์บณัทิต (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัศิลปากร   

-  Senior Executive Program, สถาบนัศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Role of the Chairman Program (RCP รุ่นที� 38/2016) 

 -  Directors Certification Program  (DCP รุ่นที� 224/2016) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

     ไม่มี                  ไม่มี เมษายน 59 –ปัจจุบนั 

 

 
  2558 – ปัจจุบนั 
 

  2559 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 
  ปี 2558- ปัจจุบนั 

           กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

 

                               บริษทัจดทะเบียน 

       กรรมการ/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและ- 

                      ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

                 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
                

           บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                                  ไม่มี 
                  

                 ดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอื�น 

                       ผูอ้าํนวยการบริหาร  

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการทา่เทียบเรือ 
 

 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (มหาชน) – ดาํเนินธุรกิจในรูปบริษทัโฮลดิ�ง โดยการถือหุ้นในบริษทัอื�นๆ 

 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) – ดาํเนินการธุรกิจหมวดรับเหมาก่อสร้าง 

 

 

 

 
สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้นปิโตรเลียม  -  ฝึกอบรมของบุคลากรที�ทาํงานในธุรกิจสาํรวจ-  

                                                                                       และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย 



         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                   รายงานประจาํปี 2559 

-125- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

              ชื�อ - สกุล / อายุ / 

      ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

          ความสัมพนัธ์ 

          ทางครอบครัว 

        ระหว่างกรรมการ 

           และผู้บริหาร 

                                                                                               ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

15.นายพลัลภ เหมะทักษณิ 

(อายุ 55 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

(มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

(แต่งตั�งวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2560 

แทนนายสุภสร ชโยวรรณ ตาม 

วาระที�เหลืออยู่) 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประกาศณียบัตรหลักสูตร 

อยูร่ะหว่างการเขา้อบรม หลกัสูตร (DAP) 

                     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

    0.000%                  ไม่มี ก.พ.2560 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

กนัยายน 59-ปัจจุบนั 

กนัยายน 59-ปัจจุบนั 

กนัยายน 59-ปัจจุบนั 

กรกฎาคม59-ปัจจุบนั 

                                 กรรมการ 

 

 

                       บริษทัจดทะเบียนอื�น 

                                  ไม่มี 

 

 บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                               กรรมการ 

                               กรรมการ 

                          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 

 

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ 

(อายุ 34 ปี) 

เลขานุการบริษัท 

(แต่งตั�ง 31 ตุลาคม 2557) 

ลาออกเมื�อวนัที� 1 พฤศจกิายน 2559 

 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต และ 

    รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Corporate Secretary Development Program   

   (เดือนกนัยายน 2551) 

   สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยและตลาดหลกัทรัพย ์

   แห่งประเทศไทย 

     0.000%                  ไม่มี ตค. 2557 – ตค.2559 

ตค. 2557 – ตค. 2559 

ตค. 2557 - ตค. 2559 

 

 

ตค. 2557 – ตค. 2559 

ตค. 2557 – ตค. 2559 

ตค. 2557 – ตค. 2559 

ตค. 2557 – ตค. 2559 

                          เลขานุการบริษทั 

          เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

          

           บริษทัที�ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                   เลขานุการคณะกรรมการ 

                   เลขานุการคณะกรรมการ 

                   เลขานุการคณะกรรมการ 

                   เลขานุการคณะกรรมการ 

 

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 

17.นางจุไรรัตน์ นิลดํา 

(อายุ 58 ปี) 

เลขานุการบริษัท 

แต่งตั�งวนัที� 17 พฤศจกิายน 2559 

อนุปริญญา – บญัชี ม.ราชมงคลพาณิชยการพระนคร 

คุรุศาสตาร์ –ม.สวนสุนนัทา 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Corporate Secretary Development Program(CSP รุ่น 76/2017) 

-  Effective Minutes Taking (EMT 37/2017) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 

     0.000%                   ไม่มี มิย.2532 –  เม.ย.2548 

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 

  2.. กรรมการบริษทัทุกท่านไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบปีที�ผา่นมา 



                   บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  รายงานประจาํปี 2559 

-126- ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
ลาํดบั รายชื�อกรรมการ TSTE TMILL TSW(3) TSGA(4) TS OIL(5) TSTL(6) 

1 นายปรีชา                อรรถวภิชัน ์ X  ID X  ID  X   X  
2 นายประภาส            ชุติมาวรพนัธ์ O O O O O O 
3 นายพงศ ์                ชินธรรมมิตร O  O O O O 
4 นายชนะชยั              ชุติมาวรพนัธ์ O O O O O O 
5 นายณรงค ์               เจนลาภวฒันกุล O O O O O O 
6 นายจเดจ็                 อินสวา่ง   ID  AC  / / / / 
 นายนิสากร               พากเพียร**   ID  AC  / / / / 

 นายสรวง                 เรืองศุข**   ID  AC  / / / / 
7 นายชลชั                  ชินธรรมมิตร์ / O  / / / / 
8 นายวนิย ์                 ชินธรรมมิตร         /  / / / / 
9 นายสมชาย              ชินธรรมมิตร์ / / / / / / 

10 นายธนดล                สุจิภิญโญ / O / / / / 
11 นางสาวจุฑาทิพย ์      อรุณานนทช์ยั /  ID     / / / 
12 ดร.สุภสร                 ชโยวรรณ / / / / / / 

 ดร. ชาญกฤช            เดชวทิกัษ*์  O     
13 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ O  O O O O 
14 นายสมชยั             วนาวทิย    ID  AC     
15 นายเฉลิมชยั             วอ่งไววทิย ์            ID  AC     
16 นายเอนก                 คาํชุ่ม    ID  AC     
17 นางอารยา อรุณานนทช์ยั   /    
18 นายสุวฒัน์  สัมมาชีพวศิวกุล   ID  AC      
19 นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์   ID  AC      

 

หมายเหตุ  
X      หมายถึง  ประธานกรรมการ   
O     หมายถึง  กรรมการบริหาร   
/       หมายถึง  กรรมการ 
AC หมายถึง  กรรมการตรวจสอบ 
ID หมายถึง  กรรมการอิสระ 
 

TSTE หมายถึง    บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)  
TMILL หมายถึง    บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 
TSW หมายถึง    บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั 
TSGA หมายถึง    บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั 
TS OIL หมายถึง      บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั  
TSTL หมายถึง    บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั 

 

-  กรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยลาํดบัที� 3 - 6 
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน   

-  กรรมการบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน   
-  *ดร.ชาญกฤช  เดชวิทกัษ ์ เป็นกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จาํกดั (มหาชน)               

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทดังกล่าว  และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและ
กรรมการบริหารในบริษทั TSTE , TSW , TSGA , TS OIL และ TSTL มีผลตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

-  **นายนิสากร  พากเพียร และนายสรวง  เรืองศุข  กรรมการครบวาระเดือนเมษายนและไม่ประสงคต์่อวาระอีก  
คณะกรรมการมีมติเสนอแต่งตั�งกรรมการลาํดบัที� 18 – 19  คือ นายสุวฒัน์  สัมมาชีพวิศวกุล และนางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์               
เป็นกรรมการแทนกรรมการที�ครบวาระนั�น 



                  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                          รายงานประจาํปี  2559 
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     เอกสารแนบ 3 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล 

จาํกดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซึ�งจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายการบญัชี  

ที�เหมาะสมและถือปฏิบติัอย ํ�างสมํ�าสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและหลกัการประมาณการที�สมเหตุสมผลและรอบคอบ 

รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย ํ�างเพียงพอและโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั�งนี�  งบการเงินเฉพาะกิจการและ    

งบการเงินรวมดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตที� เป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีและดาํรงไวซึ้� งระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน เพื�อให้มีความมั�นใจได้ว่า              

มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและเพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� งทรัพยสิ์น ตลอดจนป้องกนัไม่ให ้  

เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสําระสําคญั โดยคณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั� งคณะกรรมการตรวจสอบ          

ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นอิสระทาํหนา้ที�กาํกบัดูแลสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมทั�งประเมิน

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี�แลว้ 

 

 คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั สามารถสร้างความ

เชื�อมั�นไดว้่างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั  ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ยแสดง

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2559 แสดงฐานะการเงินผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสําระสําคัญ              

ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

       

 

 

 

 

      ( นายปรีชา  อรรถวภิชัน์ )                         ( นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ ์) 

       ประธานกรรมการบริษทั        ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่



          บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                   รายงานประจาํปี 2559 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัท (Compliance) 

              ชื�อ - สกลุ / อายุ / 

     ตําแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

             

                              คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

 

                                           ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

             ช่วงเวลา                ตําแหน่ง       ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวกรกช  วนสวสัดิ�  
(อาย ุ37 ปี) 

รองประธานกรรมการ    

-  ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
-  ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 
ประกาศนียบัตรหลกัสูตร 

-  ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

-  อบรมหลกัสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบติั    

-  อบรมหลกัสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี   

-  อมรมประกาศนียบัตรผู ้ตรวจสอบภายใน CPIAT 

-  โครงการดาํรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน   
-  แบบประเมินตนเองเกี�ยวกบัมาตราการต่อตา้นคอร์รัปชั�น 
-  แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต 

-  Leading Your Professional Way 

-  Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA)    

   Conference 2016 

-  The Power Of Professional Alliances 

2553 - 2557 

2555 - 2558 

2558 - 2559 

3 มิถุนายน 2559 – ปัจจุบนั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการอาวโุส 

รองประธานกรรมการ 

 

    บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั     
    แผนก  ผูต้รวจสอบภายใน  

 

 



          บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               รายงานประจาํปี 2559 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 2 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จํากดั(มหาชน) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 
 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดับ                             

ซึ� งประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559                      

งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและ                              

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�นๆ 

ข้าพเจ้า เ ห็นว่า  งบการ เ งินรวมและงบการ เ งิน เฉพาะกิจการข้างต้นนี� แสดงฐานะการ เ งินรวมและ                                

ฐานะการเ งินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยชูการ์  เทอร์มิ เนิ� ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ                            

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกัด (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน                  

เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกันโดยถูกตอ้งตามที�ควร           

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว ้                                 

ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน               

ของขา้พเจา้   ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี               

ที� กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที� เ กี� ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเ งินรวมและ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  

ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ 

เรื� องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้า               

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื� องเหล่านี� มาพิจารณา                   

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า      

ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�  
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1. การจดัประเภทและการแสดงมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการถือครองที�ดินในจาํนวนที�มีสาระสาํคญั โดยมีการจดัประเภทที�ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุนและที�ดินที�มีไวใ้ชง้าน  การจดัประเภทที�ดินจะพิจารณาจากวตัถุประสงคก์ารถือครอง และลกัษณะการใชง้าน

ของที�ดิน ทั� งนี� ในปี 2559 กลุ่มบริษทัและบริษั

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 3 รวมถึงมีการตีราคาที�ดินที�มีไวใ้ชง้านใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ทั�งนี�  นโยบายการบญัชี

และรายละเอียดของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน บัญชีที� ดิน 

งบการเงินขอ้ที� 5.6 ขอ้ที� 5.7 ขอ้ที� 14 และขอ้ที� 

 

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผูส้อบบญัชี

ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการจัดประเภทที�ดิน โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทําความเข้าใจ             

เกณฑ์ที�ใชใ้นการพิจารณาการจดัประเภท ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายละเอียดที�ดิน พิจารณาวตัถุประสงคก์ารถือครอง 

และลักษณะการใช้งานของที�ดิน ตรวจสอบสัญญาเช่าที� เกี�ยวข้อง สําหรับที�ดินที�มีการตีราคาใหม่ 

ความรู้ความสามารถและความเที�ยงธรรมของผู ้ประเมินราคาอิสระ ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของ                         

ผู ้ประเมินราคาอิสระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานต่างๆ ที� ใช้ในการคํานวณหา

มูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามผูป้ระเมิ

นอกจากนี�  ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคํานวณมูลค่ายุติธรรมและพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการรับรู้รายการ            

และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

2. การรับรู้รายได ้

รายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการ ถือเป็นรายการบัญชีที� มีนัยสําคัญของ

และบริษทั  เนื�องจากจาํนวนรายได้ที�บันทึกในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของกลุ่มบริษทั             

และบริษัท   ประกอบกับกลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้ที�หลากหลายซึ� งมีเงื�อนไขทางการค้าที�แตกต่างกันออกไป   

ดังนั� น  จึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 

กับการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทัและบริษัท 

ถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการบัญชีที�เกี�ยวขอ้ง 

แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 

 

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผูส้อบบญัชี

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกับวงจรรายได้  โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ

การปฏิบัติตามการควบคุมที�กลุ่มบริษทัและบริษัทออกแบบไว ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที� เกิดขึ� น                 

ในระหว่างปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบัญชี

วนัสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื�อพิจารณาความผิดปกติที�อาจเกิดขึ� น

ของรายการรายไดต้ลอดรอบระยะเวลาบญัชี

 

 

 

ส่วนที�

การจดัประเภทและการแสดงมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน และที�ดินที�มีไวใ้ชง้าน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการถือครองที�ดินในจาํนวนที�มีสาระสาํคญั โดยมีการจดัประเภทที�ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุนและที�ดินที�มีไวใ้ชง้าน  การจดัประเภทที�ดินจะพิจารณาจากวตัถุประสงคก์ารถือครอง และลกัษณะการใชง้าน

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการแก้ไขข้อผิดพลาดการจัดประเภทรายการที� ดิน ตามที�แสดงไวใ้น

รวมถึงมีการตีราคาที�ดินที�มีไวใ้ชง้านใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ทั�งนี�  นโยบายการบญัชี

และรายละเอียดของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน บัญชีที� ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบ

และขอ้ที� 15 ตามลาํดบั 

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการจัดประเภทที�ดิน โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทําความเข้าใจ             

เกณฑ์ที�ใชใ้นการพิจารณาการจดัประเภท ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายละเอียดที�ดิน พิจารณาวตัถุประสงคก์ารถือครอง 

และลักษณะการใช้งานของที�ดิน ตรวจสอบสัญญาเช่าที� เกี�ยวข้อง สําหรับที�ดินที�มีการตีราคาใหม่ 

มเที�ยงธรรมของผู ้ประเมินราคาอิสระ ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของ                         

ผู ้ประเมินราคาอิสระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานต่างๆ ที� ใช้ในการคํานวณหา

มูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามผูป้ระเมินราคาอิสระและผูบ้ริหารและทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที� เกี�ยวข้อง                    

นอกจากนี�  ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคํานวณมูลค่ายุติธรรมและพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการรับรู้รายการ            

และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการ ถือเป็นรายการบัญชีที� มีนัยสําคัญของ

เนื�องจากจาํนวนรายได้ที�บันทึกในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของกลุ่มบริษทั             

ริษัทและบริษัทมีรายได้ที�หลากหลายซึ� งมีเงื�อนไขทางการค้าที�แตกต่างกันออกไป   

จึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้  ด้วยเหตุนี� ข ้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็นพิเศษ

กลุ่มบริษทัและบริษัท  ทั� งนี� เพื�อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขาย  รายได้จากการให้เช่าและบริการ

ถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการบัญชีที�เกี�ยวขอ้ง  นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของรายได้

แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 5.17 และขอ้ที� 30 ตามลาํดบั 

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกับวงจรรายได้  โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบทําความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบ               

การปฏิบัติตามการควบคุมที�กลุ่มบริษทัและบริษัทออกแบบไว ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที� เกิดขึ� น                 

ในระหว่างปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบัญชี  สอบทานใบลดหนี� ที�กลุ่มบริษทัและบริษทัออก

วนัสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื�อพิจารณาความผิดปกติที�อาจเกิดขึ� น

ของรายการรายไดต้ลอดรอบระยะเวลาบญัชี 

  

ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการถือครองที�ดินในจาํนวนที�มีสาระสาํคญั โดยมีการจดัประเภทที�ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุนและที�ดินที�มีไวใ้ชง้าน  การจดัประเภทที�ดินจะพิจารณาจากวตัถุประสงคก์ารถือครอง และลกัษณะการใชง้าน

ทมีการแก้ไขข้อผิดพลาดการจัดประเภทรายการที� ดิน ตามที�แสดงไวใ้น             

รวมถึงมีการตีราคาที�ดินที�มีไวใ้ชง้านใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ทั�งนี�  นโยบายการบญัชี

อาคารและอุปกรณ์ แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบ                    

ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการจัดประเภทที�ดิน โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทําความเข้าใจ                 

เกณฑ์ที�ใชใ้นการพิจารณาการจดัประเภท ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายละเอียดที�ดิน พิจารณาวตัถุประสงคก์ารถือครอง 

และลักษณะการใช้งานของที�ดิน ตรวจสอบสัญญาเช่าที� เกี�ยวข้อง สําหรับที�ดินที�มีการตีราคาใหม่ ข้าพเจ้าได้ประเมิน                  

มเที�ยงธรรมของผู ้ประเมินราคาอิสระ ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของ                         

ผู ้ประเมินราคาอิสระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานต่างๆ ที� ใช้ในการคํานวณหา                              

นราคาอิสระและผูบ้ริหารและทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที� เกี�ยวข้อง                    

นอกจากนี�  ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคํานวณมูลค่ายุติธรรมและพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการรับรู้รายการ              

รายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการ ถือเป็นรายการบัญชีที� มีนัยสําคัญของกลุ่มบริษัท                  

เนื�องจากจาํนวนรายได้ที�บันทึกในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของกลุ่มบริษทั             

ริษัทและบริษัทมีรายได้ที�หลากหลายซึ� งมีเงื�อนไขทางการค้าที�แตกต่างกันออกไป                       

ด้วยเหตุนี� ข ้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็นพิเศษ                          

รายได้จากการให้เช่าและบริการ                    

นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของรายได ้                 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบการ

ทําความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบ               

การปฏิบัติตามการควบคุมที�กลุ่มบริษทัและบริษัทออกแบบไว ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที� เกิดขึ� น                 

สอบทานใบลดหนี� ที�กลุ่มบริษทัและบริษทัออกให้แก่ลูกคา้ภายหลงั                  

วนัสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื�อพิจารณาความผิดปกติที�อาจเกิดขึ� น                     



 

3 
 

 
 

ข้อมูลอื�น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู ้สอบบัญชีที�อยู่ในรายงานประจําปีนั� น 

ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อ

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้า

ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที� เ กี� ยวเนื� องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขัดแยง้ที� มีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ

กับความรู้ที� ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั

อนัเป็นสาระสําคัญ  ข้าพเจ้าตอ้งสื�อสารเรื� องดังกล่าวกับผูมี้หน้าที�ในการกํากับดูแลเพื�อให้ผูมี้หน้าที�ใ

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ

ผูบ้ริหารมีหน้าที� รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�                   

โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผู ้บริหาร

พิจารณาว่าจําเ ป็นเพื�อให้สามารถจัดทํางบการเ งินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูล

ที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื� องที� เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�องและการใช้เกณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินการต่อเนื�อง

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้

ผู ้มีหน้าที� ในการกํากับดูแลมีหน้าที� ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและ                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากกา

การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชี 

อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดับสูง

การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป

ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�

 

 

ส่วนที�

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น  ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู ้สอบบัญชีที�อยู่ในรายงานประจําปีนั� น 

ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที� เ กี� ยวเนื� องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขัดแยง้ที� มีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ

กับความรู้ที� ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  หรือปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริง

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั  หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง    

ข้าพเจ้าตอ้งสื�อสารเรื� องดังกล่าวกับผูมี้หน้าที�ในการกํากับดูแลเพื�อให้ผูมี้หน้าที�ใ

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าที� รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�                   

าตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผู ้บริหาร

พิจารณาว่าจําเ ป็นเพื�อให้สามารถจัดทํางบการเ งินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูล

ะสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื� องที� เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�องและการใช้เกณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินการต่อเนื�อง  เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

ผู ้มีหน้าที� ในการกํากับดูแลมีหน้าที� ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและ                     

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชี  ซึ� งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั�น

อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดับสูง  แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป 

ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�

  

ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 

ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง            

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู ้สอบบัญชีที�อยู่ในรายงานประจําปีนั� น  ข้าพเจ้าคาดว่า                   

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้า                     

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที� เ กี� ยวเนื� องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ                            

คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขัดแยง้ที� มีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ                   

หรือปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริง                                    

หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง    

ข้าพเจ้าตอ้งสื�อสารเรื� องดังกล่าวกับผูมี้หน้าที�ในการกํากับดูแลเพื�อให้ผูมี้หน้าที�ในการกํากับดูแล

ผูบ้ริหารมีหน้าที� รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�                   

าตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผู ้บริหาร                      

พิจารณาว่าจําเ ป็นเพื�อให้สามารถจัดทํางบการเ งินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูล                                      

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ                  

ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื� องที� เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�องและการใช้เกณฑ ์                

เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดดาํเนินงาน

ผู ้มีหน้าที� ในการกํากับดูแลมีหน้าที� ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน                     

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและ                     

อนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจาก                

ซึ� งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั�น                            

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน                    

ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์                          

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ                                

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  



 

4 
 

 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี   ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                 

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบกา

เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน ตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง

ต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสม เพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญั ซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า             

ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน             

การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไ

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของ กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําห

การสอบบัญชีที�ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนิ

ถา้ขา้พเจา้ ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจ้าขึ�นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวนัที�

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริ

และบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง

การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ข้าพเจ้าได้สื� อสารกับผู ้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�

ไดว้างแผนไว ้ ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บ

ซึ�งขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กับความเป็นอิสระและได้สื� อสารกั

ซึ� งขา้พเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการที�ขา้พเจ้า

ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ

 

 

 

 

ส่วนที�

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี   ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                 

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบกา

เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน ตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง

ต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสม เพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ไม่พบขอ้มูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญั ซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า             

ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน             

การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร 

สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบัญชีที�ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนิ

ถา้ขา้พเจา้ ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ  

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจ้าขึ�นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวนัที�

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริ

และบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�

ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง

นตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ข้าพเจ้าได้สื� อสารกับผู ้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�

ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน                   

ซึ�งขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กับความเป็นอิสระและได้สื� อสารกับผู ้มีหน้าที� ในการกํากับดูแลเกี� ยวกับความสัมพันธ์ทั� งหมดตลอดจนเรื� องอื�น 

ซึ� งขา้พเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการที�ขา้พเจ้า

ความเป็นอิสระ 

  

ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี   ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                 

ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน ตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง

ต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสม เพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น              

ไม่พบขอ้มูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญั ซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า             

ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน             

ม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม                     

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน                    

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ                  

รับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน              

การสอบบัญชีที�ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหต ุ            

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่                 

ถา้ขา้พเจา้ ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้                

หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ  

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจ้าขึ�นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวนัที�                   

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั                

ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยวา่

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควร 

ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม             

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง                 

นตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าได้สื� อสารกับผู ้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�                   

กพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน                   

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง              

บผู ้มีหน้าที� ในการกํากับดูแลเกี� ยวกับความสัมพันธ์ทั� งหมดตลอดจนเรื� องอื�น                       

ซึ� งขา้พเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการที�ขา้พเจ้า                      
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จากเรื� องที� สื� อสารกับผู ้มีหน้าที� ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่างๆ ที� มีนัยสําคัญมากที� สุด

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ได้อธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับ

เรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น

เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์

ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว

 

 

 

ผูส้อบบญัชีที�รับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี� คือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

ส่วนที�

จากเรื� องที� สื� อสารกับผู ้มีหน้าที� ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่างๆ ที� มีนัยสําคัญมากที� สุด

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ได้อธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับ

เรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น  ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้า

เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์

ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีที�รับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี� คือ

 

 

บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 

 

 

(นายนริศ  เสาวลกัษณ์สกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 5369 

 

 
 

  

ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 

จากเรื� องที� สื� อสารกับผู ้มีหน้าที� ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่างๆ ที� มีนัยสําคัญมากที� สุด                     

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ได้อธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับ                

ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้า           

เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์                       

ผูส้อบบญัชีที�รับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี� คือ 



  

6 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม  2558 1 มกราคม  2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม  2558 1 มกราคม  2558

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 146,583,434       180,833,186       65,987,515         11,472,478         10,508,089         12,205,050         

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น 6.1 และ 8 218,023,866       225,948,062       201,462,427       9,117,673           6,959,568           22,851,324         

สินคา้คงเหลือ 9 547,595,994       708,945,799       253,667,051       1,708,879           297,522              -                      

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 129,876,444       129,000,460       103,374,476       129,876,444       129,000,460       103,374,476       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 17,432,162         22,764,432         23,388,138         1,939,740           1,137,999           2,578,060           

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,059,511,900    1,267,491,939    647,879,607       154,115,214       147,903,638       141,008,910       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 11 3,145,685           2,372,818           4,220,371           2,665,796           1,888,816           3,732,260           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 -                      -                      -                      -                      -                      -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                      -                      -                      1,199,191,794    1,199,191,794    805,740,734       

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 476,961,185       193,249,608       197,005,078       296,240,894       125,686,963       26,664,461         

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15 3,382,881,537    2,553,029,354    2,137,661,066    1,712,285,814    805,194,325       850,717,492       

เงินมดัจาํค่าสินทรัพย์ -                      12,756,175         -                      -                      -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 7,790,432           1,825,112           4,484,405           -                      -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 21,416,856         8,918,739           2,768,883           15,572,360         11,934,500         8,053,463           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,892,195,695    2,772,151,806    2,346,139,803    3,225,956,658    2,143,896,398    1,694,908,410    

รวมสินทรัพย์ 4,951,707,595    4,039,643,745    2,994,019,410    3,380,071,872    2,291,800,036    1,835,917,320    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิรวม



  

7 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม  2558 1 มกราคม  2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม  2558 1 มกราคม  2558

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 17 448,792,923       963,656,014       188,693,277       63,000,000         133,000,000       68,000,000         

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 6.1 และ 18 387,223,649       135,362,210       116,318,613       23,974,885         22,778,838         34,190,015         

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.1 -                      -                      -                      30,000,000         -                      -                      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 132,212,000       155,710,000       196,660,000       132,212,000       83,710,000         97,460,000         

หนี�สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 20 3,417,830           5,089,644           1,791,898           2,712,383           3,817,366           1,124,855           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,289,660         12,442,299         21,852,952         -                      2,555,761           6,924,826           

หนี�สินหมุนเวยีนอื�น 14,724,876         13,144,656         13,346,474         5,415,315           3,102,751           2,954,350           

รวมหนี� สินหมุนเวียน 998,660,938       1,285,404,823    538,663,214       257,314,583       248,964,716       210,654,046       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.1 -                      -                      -                      132,000,000       100,000,000       40,000,000         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 571,110,000       462,504,735       350,669,105       571,110,000       458,371,200       79,810,000         

หนี�สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 20 581,089              1,362,684           4,346,305           180,190              654,977              3,366,188           

เงินมดัจาํรับ 29,193,206         19,757,551         19,653,953         14,317,756         14,974,940         13,917,066         

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 21 18,524,620         16,993,351         12,176,863         10,178,738         9,239,984           7,602,610           

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 310,267,252       119,953,877       115,572,301       259,221,121       89,228,735         95,684,480         

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 75,555                89,650                96,651                -                      -                      -                      

รวมหนี� สินไม่หมุนเวยีน 929,751,722       620,661,848       502,515,178       987,007,805       672,469,836       240,380,344       

     รวมหนี�สิน 1,928,412,660    1,906,066,671    1,041,178,392    1,244,322,388    921,434,552       451,034,390       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559

หนี� สินและส่วนของผูถื้อหุน้



  

8 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม  2558 1 มกราคม  2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม  2558 1 มกราคม  2558

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผูถ้ือหุน้

   ทุนเรือนหุน้ 23

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั   383,327,610 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 191,663,805       -                      -                      191,663,805       -                      -                      

หุน้สามญั   290,399,934 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท -                      145,199,967       -                      -                      145,199,967       -                      

หุน้สามญั   145,199,967 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท -                      -                      145,199,967       -                      -                      145,199,967       

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั   383,327,181 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 191,663,591       -                      -                      191,663,591       -                      -                      

หุน้สามญั   290,399,858 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท -                      145,199,929       -                      -                      145,199,929       -                      

หุน้สามญั   145,199,929 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท -                      -                      145,199,929       -                      -                      145,199,929       

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 23 17,423,768         -                      -                      17,423,768         -                      -                      

   กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 18,120,000         14,520,000         14,520,000         18,120,000         14,520,000         14,520,000         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,064,393,413    1,015,374,698    946,302,375       885,023,699       863,733,297       848,184,533       

   องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,331,197,138    554,460,032       554,011,280       1,023,518,426    346,912,258       376,978,468       

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 2,622,797,910    1,729,554,659    1,660,033,584    2,135,749,484    1,370,365,484    1,384,882,930    

   ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 400,497,025 404,022,415       292,807,434       -                      -                      -                      

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 3,023,294,935    2,133,577,074    1,952,841,018    2,135,749,484    1,370,365,484    1,384,882,930    

          รวมหนี� สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,951,707,595    4,039,643,745    2,994,019,410    3,380,071,872    2,291,800,036    1,835,917,320    

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท  ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 1,397,093,957   1,330,373,935   -                  -                

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 59,123,500        -                     59,123,500     -                

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 271,405,585      342,065,857      174,146,743   221,883,579  

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,727,623,042   1,672,439,792   233,270,243   221,883,579  

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย (1,184,619,402)  (1,147,964,158)  -                  -                

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (39,421,936)       -                     (39,421,936)    -                

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ (163,756,325)     (145,548,544)     (71,470,571)    (68,601,772)  

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน           (1,387,797,663)  (1,293,512,702)  (110,892,507)  (68,601,772)  

กาํไรขั�นตน้ 339,825,379      378,927,090      122,377,736   153,281,807  

รายไดอื้�น 27,803,672        29,316,002        10,612,541     8,479,626      

รายไดเ้งินปันผล 20,493               24,934               37,966,049     15,835,582    

ค่าใชจ้่ายในการขายและใหบ้ริการ (40,333,584)       (32,990,741)       (6,700,138)      (596,673)       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (143,805,622)     (127,110,439)     (54,431,864)    (52,482,183)  

ตน้ทุนทางการเงิน (44,200,593)       (39,278,648)       (29,904,077)    (16,160,324)  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6,000,000)         -                     -                  -                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 133,309,745      208,888,198      79,920,247     108,357,835  

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 28 (21,143,923)       (42,632,085)       (8,243,201)      (18,511,796)  

กาํไรสาํหรับปี 112,165,822      166,256,113      71,677,046     89,846,039    

การแบ่งปันกาํไรสาํหรับปี

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 99,405,359        144,762,300      71,677,046     89,846,039    

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 12,760,463        21,493,813        -                  -                

112,165,822      166,256,113      71,677,046     89,846,039    

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 29 0.28                   0.41                   0.20                0.26               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสาํหรับปี 112,165,822      166,256,113      71,677,046     89,846,039    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน 970,141,201      -                     844,977,529   (38,143,703)  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                     (4,910,560)         -                  (2,121,637)    

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (194,028,240)     982,112             (168,995,506)  8,053,068      

รายการที�อาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 780,181             (301,252)            780,181          (301,252)       

กาํไรที�เกิดขึ�นระหวา่งปีของรายการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย -                     1,161,000          -                  1,161,000      

ปรับปรุงจดัประเภทรายการเป็นขาดทุนจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย -                     (298,808)            -                  (298,808)       

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (156,036)            (112,188)            (156,036)         (112,188)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี 776,737,106      (3,479,696)         676,606,168   (31,763,520)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 888,902,928      162,776,417      748,283,214   58,082,519    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 876,142,465      142,121,040      748,283,214   58,082,519    

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 12,760,463        20,655,377        -                  -                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 888,902,928      162,776,417      748,283,214   58,082,519    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ส่วนของผู้มี

การเปลี�ยนแปลง ส่วนเกนิทุน รวม รวม ส่วนได้เสีย

ทุนที�ออก จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ในมูลค่ายุติธรรม จากการตรีาคา องค์ประกอบอื�น ส่วนของ ที�ไม่มอีาํนาจ รวม

และ ส่วนเกิน ทุนสํารอง จดัสรร ของเงนิลงทุน ที�ดิน ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ควบคุมของ ส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย เผื�อขาย ผู้ถือหุ้น ของบริษทัฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 ตามที�รายงานในปีก่อน 145,199,929  -              14,520,000   946,302,375     (893,393) 468,261,222     106,733,709  574,101,538     1,680,123,842 292,807,434  1,972,931,276  

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 3 -                -              -               -                    -                         (20,090,258) -                (20,090,258) (20,090,258) -                (20,090,258)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่ 145,199,929  -              14,520,000   946,302,375     (893,393) 448,170,964     106,733,709  554,011,280     1,660,033,584 292,807,434  1,952,841,018  

กาํไรสาํหรับปี -                -              -               144,762,300     -                         -                   -                -                   144,762,300    21,493,813    166,256,113     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                -              -               (3,090,012) 448,752                 -                   -                448,752            (2,641,260) (838,436) (3,479,696)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  -                -              -               141,672,288     448,752                 -                   -                448,752            142,121,040    20,655,377    162,776,417     

เงินปันผลจ่าย 25 -                -              -               (72,599,965) -                         -                   -                -                   (72,599,965) -                (72,599,965)

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                -              -               -                    -                         -                   -                -                   -                   97,548,940    97,548,940       

เงินปันผลจ่ายส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                -              -               -                    -                         -                   -                -                   -                   (6,989,336) (6,989,336)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ปรับปรุงใหม่ 145,199,929  -              14,520,000   1,015,374,698  (444,641) 448,170,964     106,733,709  554,460,032     1,729,554,659 404,022,415  2,133,577,074  

กาํไรสาํหรับปี -                -              -               99,405,359       -                         -                   -                -                   99,405,359      12,760,463    112,165,822     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                -              -               -                    624,145                 776,112,961     -                776,737,106     776,737,106    -                776,737,106     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  -                -              -               99,405,359       624,145                 776,112,961     -                776,737,106     876,142,465    12,760,463    888,902,928     

เพิ�มทุนหุน้สามญั 23 17,423,768    17,423,768  -               -                    -                         -                   -                -                   34,847,536      -                34,847,536       

เพิ�มทุนโดยการจ่ายหุน้ปันผล 23 และ 25 29,039,894    -              -               (29,039,894) -                         -                   -                -                   -                   -                -                    

เงินปันผลจ่าย 25 -                -              -               (17,746,750) -                         -                   -                -                   (17,746,750) -                (17,746,750)

จดัสรรทุนสาํรองตามกฏหมาย 24 -                -              3,600,000     (3,600,000) -                         -                   -                -                   -                   -                -                    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                -              -               -                    -                         -                   -                -                   -                   492,312         492,312            

เงินปันผลจ่ายส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                -              -               -                    -                         -                   -                -                   -                   (16,778,165) (16,778,165)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 191,663,591  17,423,768  18,120,000   1,064,393,413  179,504                 1,224,283,925  106,733,709  1,331,197,138  2,622,797,910 400,497,025  3,023,294,935  

-                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)

บริษัท  ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น เปลี�ยนแปลงที�เกิดจากผู้ถือหุ้น

รายการอื�นของการ

การเปลี�ยนแปลงสัดส่วน

การถือหุ้นใน

บริษัทย่อยภายใต้

การควบคุมเดียวกัน
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(หน่วย : บาท)

รวม

จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ส่วนเกนิทุนจาก องค์ประกอบอื�น รวม

ทุนที�ออก ส่วนเกิน ทุนสํารอง จัดสรร การตีราคา ของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ที�ดิน ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 ตามที�รายงานในปีก่อน 145,199,929 -               14,520,000    848,184,533  (893,393) 225,038,829     224,145,436    1,232,049,898 

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 3 -                -               -                -                 -              152,833,032     152,833,032    152,833,032    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่ 145,199,929 -               14,520,000    848,184,533  (893,393) 377,871,861     376,978,468    1,384,882,930 

กาํไรสาํหรับปี -                -               -                89,846,039    -              -                   -                   89,846,039      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                -               -                (1,697,310) 448,752       (30,514,962) (30,066,210) (31,763,520)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  -                -               -                88,148,729    448,752       (30,514,962) (30,066,210) 58,082,519      

เงินปันผลจ่าย 25 -                -               -                (72,599,965) -              -                   -                   (72,599,965)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ปรับปรุงใหม่ 145,199,929 -               14,520,000    863,733,297  (444,641) 347,356,899     346,912,258    1,370,365,484 

กาํไรสาํหรับปี -                -               -                71,677,046    -              -                   -                   71,677,046      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                -               -                -                 624,145       675,982,023     676,606,168    676,606,168    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  -                -               -                71,677,046    624,145       675,982,023     676,606,168    748,283,214    

เพิ�มทุนหุน้สามญั 23 17,423,768   17,423,768   -                -                 -              -                   -                   34,847,536      

เพิ�มทุนโดยการจ่ายหุน้ปันผล 23 และ 25 29,039,894   -               -                (29,039,894) -              -                   -                   -                   

เงินปันผลจ่าย 25 -                -               -                (17,746,750) -              -                   -                   (17,746,750)

จดัสรรทุนสาํรองตามกฏหมาย 24 -                -               3,600,000      (3,600,000) -              -                   -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 191,663,591 17,423,768   18,120,000    885,023,699  179,504       1,023,338,922  1,023,518,426 2,135,749,484 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลง

เงินลงทุน

ในมูลค่ายุติธรรมของ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 133,309,745   208,888,198   79,920,247     108,357,835   

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

หนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 1,309,807       (2,416,045) -                  -                  

ขาดทุนจากราคาทุนของสินคา้สูงกวา่มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ(โอนกลบัรายการ) 1,396,370       572,188          -                  -                  

ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจาํหน่าย 7,314              7,301              3,201              3,192              

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย -                  (298,808) -                  (298,808)

ค่าเสื�อมราคา 116,315,627   87,400,977     22,795,864     15,597,050     

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (4,103,380) (30,099) 136,389          3                     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 167,606          -                  -                  -                  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,000,000       -                  -                  -                  

(กาํไร)ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยน (523,515) 888,409          -                  -                  

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 1,785,442       2,705,691       1,051,729       1,434,502       

รายไดเ้งินปันผล (20,493) (24,934) (37,966,049) (15,835,582)

ดอกเบี�ยรับ (662,847) (669,713) (112,282) (119,886)

ดอกเบี�ยจ่าย 43,888,611     38,793,416     29,904,077     16,157,131     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 298,870,287   335,816,581   95,733,176     125,295,437   

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6,611,505       (27,118,476) (2,158,105) 15,891,756     

สินคา้คงเหลือ 160,066,079   (451,317,868) (1,411,357) (297,522)

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (875,984) (25,625,984) (875,984) (25,625,984)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 5,332,270       (1,127,155) (801,741) 1,440,061       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (11,738,117) (3,876,961) (3,637,860) (3,881,037)

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 265,021,051   (2,349,288) 984,874          (10,184,050)

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 1,580,220       (201,819) 2,312,564       148,401          

เงินมดัจาํรับจากค่าเช่าโกดงัและที�ดิน 9,435,655       103,598          (657,184) 1,057,874       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (254,173) (2,799,763) (112,975) (1,918,765)

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น (14,095) (7,001) -                  -                  

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 734,034,698   (178,504,136) 89,375,408     101,926,171   

รับดอกเบี�ยรับ 665,731          663,497          112,282          119,886          

จ่ายดอกเบี�ยจ่าย (44,143,291) (38,367,576) (29,841,231) (15,631,998)

จ่ายภาษีเงินได้ (31,132,783) (44,131,945) (9,958,118) (21,395,726)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 659,424,355   (260,340,160) 49,688,341     65,018,333     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล 20,493            24,934              37,966,049     15,835,582      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                      5,346,000         -                  5,346,000        

เงินสดจ่ายลงทุนเพิ�มในเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                      (2,646,000)       -                  (2,646,000)       

เงินสดจ่ายลงทุนเพิ�มในบริษทัยอ่ย -                      -                   -                  (393,451,060)   

เงินสดจ่ายลงทุนเพิ�มในบริษทัร่วม (6,000,000)      -                   -                  -                   

เงินสดจ่ายซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (175,596,603)  -                   (175,425,868)  (31,110,161)     

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (134,625,821)  (467,312,926)   (77,898,248)    (72,035,022)     

เงินสดจ่ายดอกเบี�ยซึ� งรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                      (4,993,718)       -                  (325,475)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 67,138,452     324,340            -                  -                   

เงินสดจ่ายเงินมดัจาํสินทรัพย์ -                      (12,756,175)     -                  -                   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (249,063,479)  (482,013,545)   (215,358,067)  (478,386,136)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (514,863,091)  774,568,175     (70,000,000)    65,000,000      

เงินสดจ่ายเจา้หนี�ทรัพยสิ์น (13,216,326)    (3,637,905)       (2,127,701)      (3,637,905)       

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 22,000,000     -                   22,000,000     -                   

เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (22,000,000)    -                   (22,000,000)    -                   

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                  -                   72,000,000     68,000,000      

เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                  -                   (10,000,000)    (8,000,000)       

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 250,128,800   513,745,630     250,128,800   462,271,200    

เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (165,021,535)  (442,860,000)   (88,888,000)    (97,460,000)     

เงินสดจ่ายหนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว (2,453,409)      (2,576,163)       (1,579,770)      (1,902,488)       

เงินปันผลจ่าย (17,746,750)    (72,599,965)     (17,746,750)    (72,599,965)     

เพิ�มทุน 34,847,536     -                       34,847,536     -                   

เงินสดจ่ายปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (16,778,165)    (6,989,336)       -                  -                   

เงินสดรับค่าหุน้เพิ�มทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 492,312          97,548,940       -                  -                   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (444,610,628)  857,199,376     166,634,115   411,670,842    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (34,249,752)    114,845,671     964,389          (1,696,961)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 180,833,186   65,987,515       10,508,089     12,205,050      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 146,583,434   180,833,186     11,472,478     10,508,089      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 งบการเงนิรวม

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่เป็นตวัเงินที�มีสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงันี�

-  รายการกาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ�นในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 780,181          (301,252)          780,181          (301,252)          

-  โอนองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้เป็นกาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย -                  862,192            -                  862,192           

-  ซื�ออสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนซึ� งยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 28,999            1,565,269         28,999            1,230,185        

-  ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ� งยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 3,467,198       22,644,687       2,247,029       897,516           

-  ซื�อสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว -                  2,890,288         -                  1,641,732        

-  ที�ดินเพิ�มขึ�น(ลดลง)จากส่วนเกินทุนจากการตีราคา 970,141,201   -                   844,977,529   (38,143,703)     

-  เพิ�มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 29,039,894     -                   29,039,894     -                   

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 177,979,245   -                   -                  67,171,050      

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินคา้คงเหลือ 112,644          -                   -                  -                   

-  โอนเงินมดัจาํค่าทรัพยสิ์นเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 760,000          -                   -                  -                   

-  โอนเงินมดัจาํค่าเครื�องจกัรเป็นที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 11,996,175     -                   -                  -                   

-  ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลงจากการลดหนี�ค่าปรับงานระหวา่งก่อสร้าง 2,661,288       -                   -                  -                   

-  รับรู้สินทรัพย(์หนี� สิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบัองคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้ (194,184,276)  869,924            (169,151,542)  7,940,880        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559

 งบการเงนิรวม

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด
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บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
 

 

1. ขอ้ความทั�วไป 
 

บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2519 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที� 1119/2519 ต่อมา
ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด เมื�อวนัที� 17 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที�
0107537001692 บริษทัฯ จดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื�อวนัที� 13 กรกฎาคม 2533 
สํานกังานตั�งอยู่เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ตาํบลสําโรงกลาง อาํเภอพระประแดง
จงัหวดัสมุทรปราการประเทศไทย 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) โดยบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจให้บริการขนถ่าย
และขนส่งนํ�าตาลและสินคา้เกษตรบางประเภท ให้เช่าที�ดิน ให้เช่าคลงัสินคา้และทรัพยสิ์นอื�นประกอบกิจการ
คา้ที�ดิน ทาํการจดัสรรที�ดิน และทาํการก่อสร้างสิ�งปลูกสร้างบนที�ดินเพื�อจาํหน่าย ให้เช่า เพื�อเป็นสถานที�อยู่
อาศยั สถานที�ทาํการ อาคารพาณิชยแ์ละบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 4.1 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย ครอบครัวชุติมาวรพนัธ์ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 36.95 และ
บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 23.82 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

2. หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1  งบการเงินนี�นาํเสนอเพื�อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื�อใชใ้นประเทศไทย และจดัทาํเป็นภาษาไทย

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ�นเพื�อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที�ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

2.2  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใต้

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ� งจดัตั�งตามพระราชบญัญติั

วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้วและตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 

 
การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัที� 28 

กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 
งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ� นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบาย              

การบญัชี 
 
 
 



  

17 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 
 

2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 

2.3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงที�มีผลบงัคบัใช้ในงวดบญัชีปัจจุบนั                

ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบบัใหม่ที�ออกโดย                 

สภาวิชาชีพบัญชี ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มในหรือหลังวนัที�  1 มกราคม 2559                        

มาถือปฏิบติั ดงันี�  
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เรื�อง 
 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง2558) 
 

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2558) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์พนกังาน 

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เรื�อง 
 

มาตรฐานการบญัชี(ต่อ)  

ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น 

ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

ฉบบัที� 41 เกษตรกรรม 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 

ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัที� 10(ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 

ฉบบัที� 11(ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 

ฉบบัที� 12(ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 

ฉบบัที� 13(ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-้การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะ และหนี� สิน

ที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื� อถอนการบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เรื�อง 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัที� 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั�นตํ�า

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี�  สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 

(ปรับปรุง 2558) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัที� 21 เงินที�นาํส่งรัฐ 
 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีที�เริ� มตน้ในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่ได้นํามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่

ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช ้ซึ� งมีดงัต่อไปนี�  
 

อา้งอิงมาตรฐาน เรื�อง 
 

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้

ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2559) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้

ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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อา้งอิงมาตรฐาน เรื�อง 
 

มาตรฐานการบญัชี  )ต่อ(  

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น 

ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

ฉบบัที� 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

ฉบบัที� 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา 

ฉบบัที� 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุน 

ฉบบัที� 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 

ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัที� 10(ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 

ฉบบัที� 11(ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 

ฉบบัที� 12(ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 

ฉบบัที� 13(ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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อา้งอิงมาตรฐาน เรื�อง 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได-้การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2559) รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะ และหนี� สิน

ที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื� อถอนการบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัที� 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั�นตํ�าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี�  สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 

(ปรับปรุง 2559) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที�นาํส่งรัฐ 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท เชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อ                       

งบการเงินอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติัในปีที�มีผลบงัคบัใช ้
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2.4  ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจการ

ประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวน

เงินที�เกี�ยวกบัสินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์และ

ปัจจยัต่างๆ ที�ผูบ้ริหารมีความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั�น ดงันั�น ผลที�เกิดขึ�นจริง

อาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอการ

ปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที�ประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และในงวดอนาคต

ที�ไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน                     

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัไดโ้อน

หรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  

ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ� นจากลูกหนี� แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต                

อายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 
 

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ค่าเผื�อมูลค่าลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินคา้จากผลขาดทุนที�อาจ

เกิดขึ� น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ� นโดยใช้การวิเคราะห์                

อายุสินคา้คงเหลือและสถานะการขายสินคา้คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและ

ขอ้สมมติฐานที�แตกต่างกนั อาจมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงจาํนวนค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ             

ในอนาคต 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื� อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการ

ลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 
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นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ที�ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน            

ต ํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั� น ในการนี� ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที� เกี�ยวข้องกับการ

คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทั

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี           

ที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย  ซึ� งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด                          

จ ํานวนเงินเดือนที�คาดว่าจะเพิ�มขึ� นในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงานและปัจจัยที� เ กี� ยวข้อง                        

ในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกาํหนดอตัราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอตัราดอกเบี� ยที�สะท้อนถึง

สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที�เกิดขึ� นจริงนั� น                      

อาจแตกต่างไปจากที�ประมาณไว ้
 

คดีความ 

กลุ่มบริษทัมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ

ในการประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้องและประมาณการความเสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 
 

การประมาณการในเรื� องอื�นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที�เกี�ยวข้องของหมายเหตุประกอบ                

งบการเงินนี�  
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3. การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

กลุ่มบริษทั มีการแก้ไขขอ้ผิดพลาดเกี�ยวกบัการจดัประเภทรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

และรายการที�ดินและอาคารที�มีไวใ้ชง้าน โดยพบว่าที�ดินและอาคารบางส่วนที�บริษทั ให้บริษทัยอ่ยเช่า และ

แสดงรวมในรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการควรแสดงเป็นรายการที�ดินและ

อาคารที�มีไวใ้ชง้าน เนื�องจากบริษทัมีการใหบ้ริการที�เกี�ยวเนื�องและเป็นส่วนที�มีนยัสําคญั ขอ้ผิดพลาดดงักล่าว

ไม่มีผลต่องบการเงินรวม นอกจากนี�  กลุ่มบริษทัยงัพบว่างบการเงินรวมมีขอ้ผิดพลาดจากการแสดงรายการ

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนตํ�าไป ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ�นในอดีตโดยการปรับยอ้นหลงั

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที�แสดงเปรียบเทียบ ซึ� งแสดงผลกระทบไดด้งันี�  

 
 

                                                           (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

งบแสดงฐานะการเงินณวนัที�  1 มกราคม2558    

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 193,594,014 3,411,064 197,005,078 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,166,184,953 (28,523,887) 2,137,661,066 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 120,594,866 (5,022,565) 115,572,301 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้    

- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน 468,261,222 (20,090,258) 448,170,964 

    

งบแสดงฐานะการเงินณวนัที�  31 ธนัวาคม2558    

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 188,345,706 4,903,902 193,249,608 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,583,046,079 (30,016,725) 2,553,029,354 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 124,976,442 (5,022,565) 119,953,877 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้    

- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน 468,261,222 (20,090,258) 448,170,964 
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                                                          (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

งบแสดงฐานะการเงินณวนัที�  1 มกราคม2558    

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 319,996,403 (293,331,942) 26,664,461 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 366,344,260 484,373,232 850,717,492 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 57,476,222 38,208,258 95,684,480 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้    

- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน 225,038,829 152,833,032 377,871,861 
    

งบแสดงฐานะการเงินณวนัที�  31 ธนัวาคม2558    

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 399,770,039 (274,083,076) 125,686,963 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 378,213,662 426,980,663 805,194,325 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 58,649,218 30,579,517 89,228,735 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้    

- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน 225,038,829 122,318,070 347,356,899 
   

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน - (38,143,703) (38,143,703) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 424,327 7,628,741 8,053,068 

 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
 

4.1  งบการเงินรวมนี� จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 5 แห่ง (รวมกนัเรียกว่า    

“กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดงันี�  
 

 อตัราร้อยละ 

ของการถือหุน้ 

จดัตั�งขึ�น 

ในประเทศ 

ประเภทกิจการ 

 2559 2558   

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั 79.78 79.78 ไทย ธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั 97.16 97.16 ไทย ธุรกิจใหเ้ช่าไซโลและคลงัสินคา้ และประกอบธุรกิจโรงกลั�นนํ� ามนั

ปาลม์ (ปัจจุบนัใหเ้ช่าโรงกลั�นนํ�ามนัปาลม์แทนการผลิตเพื�อขาย) 

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 69.30 69.34 ไทย ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแป้งขา้วสาลี 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั 64.13 64.13 ไทย ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินคา้ 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั 85.90 

 

85.90 

 

ไทย ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระสอบพลาสติก เส้นใยพลาสติก และ

ผลิตภณัฑจ์ากเมด็พลาสติก และใหบ้ริการรักษาความปลอดภยั และ

ใหบ้ริการท่าเทียบเรือ บริการขนถ่ายสินคา้สาํหรับเรือบรรทุกสินคา้ 
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4.2  บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัมีอาํนาจ               

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น 
 

4.3  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ  
 

4.4  รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยสิ�นสุดวนัเดียวกนักบับริษทัฯ 
 

4.5   ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัที�มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนี�แลว้ 
 

5. สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

 

5.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั� น                

ที�มีสภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั            

ในการเบิกใช ้
 

5.2  ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี� หักค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญค่าเผื�อหนี� สงสัย    

จะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี� และคาดการณ์เกี�ยวกบัการรับชาํระหนี� ในอนาคตจาก

ลูกหนี�แต่ละรายที�คาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระ และลูกหนี�จะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี� สูญ 
 

5.3  สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่และปรับดว้ย

ค่าเผื�อสินคา้เคลื�อนไหวชา้หรือลา้สมยั ซึ� งประมาณการจากสินคา้แต่ละชนิดที�คาดวา่จะเสื�อมสภาพ (ถา้มี) วตัถุดิบ

สินคา้ระหวา่งผลิตสินคา้สาํเร็จรูป วสัดุสิ�นเปลืองและวสัดุโรงงานคาํนวณราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที�ซื�อ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื�นเพื�อให้สินคา้อยูใ่นสถานที�

และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตที�ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วน

ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นการ

ประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นในการขาย 
 

5.4  ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

ตามวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบดว้ย มูลค่าที�ดิน ค่าถมที�ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพฒันาระบบสาธารณูปโภค และ

ค่าใชจ่้ายโดยตรงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งสินคา้และพร้อมที�จะขาย 
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5.5  เงินลงทุนระยะยาวอื�น 
 

5.5.1  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผื�อ

การดอ้ยค่าและจะบนัทึกรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อจาํหน่ายเงินลงทุนหรือ

เงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 
 

5.5.2  เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

5.5.3  เงินลงทุนในหลักทรัพยใ์นความต้องการของตลาดที�จดัประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื�อขาย           

แสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน โดยเงินลงทุนนี�แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมซึ� งคาํนวณจากราคาเสนอซื�อ

ครั� งสุดทา้ย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน และรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ              

จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่าโดยตน้ทุนของเงินลงทุน

ที�จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 
 

5.5.4  เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั�นหรือระยะยาว

ตามอายุคงเหลือ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและหักด้วยค่าเผื�อการด้อยค่า(ถ้ามี) กลุ่มบริษทั                 

ตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าตราสารหนี�ตามวิธีเส้นตรง ซึ� งจาํนวนที�ตดัจาํหน่ายจะรับรู้รายการในกาํไร

หรือขาดทุน 
 

5.5.5  เงินลงทุนทั�วไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่า

ด้วยราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะบนัทึกรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทั�วไป             

ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 
 

5.6  อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า

หรือมูลค่าที�เพิ�มขึ�นหรือทั�งสอง ทั�งนี� ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือ

ใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุน 

หลงัจากนั�นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อ

ผลขาดทุนการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของ

สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี�  
 

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10-30, 50 ปี 

- ส่วนปรับปรุงที�ดิน 30 ปี 

- ถนน 5-30 ปี 

- ท่าเรือและลานวางตู ้ 10, 20 ปี 
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ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุนประเภทที�ดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยใ์นกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 
 

การโอนเปลี�ยนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไปเป็นที�ดินและอาคารที�มีไวใ้ช้งาน                 

ใชมู้ลค่าตามบญัชี ณ วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการใชง้านและจะวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของที�ดินและอาคาร 
 

5.7  ที�ดินแสดงด้วยราคาที�ตีใหม่หักด้วยค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย ์(ถ้ามี)ราคาที�ตีใหม่หมายถึง                  

มูลค่ายุติธรรมซึ� งกาํหนดจากราคาตลาด ณ วนัที�มีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน              

หกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง               

ที�กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหา

สินทรัพย์นั� นให้อยู่ในสภาพที�พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื� อถอน การขนยา้ย                     

การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 
 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนั

ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ� งมีนโยบายที�จะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ

ประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครั� งคราว เพื�อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่าง

จากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั มูลค่าของสินทรัพยส่์วนที�ตีเพิ�มขึ�นสุทธิจากหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

จะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นภายใต ้“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน” (ในองค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุน้) เวน้แต่สินทรัพยชิ์�นเดียวกนันั�นจะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนมา

ก่อน กรณีดงักล่าวจะบนัทึกมูลค่าที�ตีเพิ�มขึ�นในครั� งหลงัไปยงักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นเฉพาะจาํนวนที�เกินกวา่

ส่วนที�ตีมูลค่าลดลงซึ�งเคยบนัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�มูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะ

บนัทึกมูลค่าที�ลดลงในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าที�ลดลงเฉพาะจาํนวนที�ลดลงมากกว่าผลต่างจากการตี

ราคาสินทรัพยชิ์�นเดียวกนันั�นที�เคยบนัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
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ตน้ทุนที�เกิดขึ�นในภายหลงัตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่า

ตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ ชิ�นส่วน

ที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ต้นทุนที�เกิดขึ� นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ที�เกิดขึ�นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
 

ค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์                   

โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�  
 

- อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ�งปลูกสร้าง 10-30 ปี 

- ส่วนปรับปรุงที�ดิน 30 ปี 

- ถนน 5,10 และ 30 ปี 

- ท่าเรือ 10-20 ปี 

- เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 3-30 ปี 

- ยานพาหนะ, เรือขนสินคา้ 5-20 ปี 
 

ค่าเสื� อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดิน              

งานระหวา่งก่อสร้างและเครื�องจกัรระหวา่งติดตั�ง 
 

ดอกเบี�ยจ่ายที�เกิดจากเงินที�กูย้ืมมาโดยเฉพาะเพื�อใชใ้นโครงการระหวา่งก่อสร้างและระหวา่งติดตั�ง 

ได้นําไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหว่าง ก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน                                

ตามวตัถุประสงค ์
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า                

จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั�น

ออกจากบญัชี 
 

การโอนจากอสังหาริมทรัพยที์�มีไวใ้ชง้านไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนใชมู้ลค่าตามบญัชี  

ณ วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการใชง้าน 
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5.8  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั�น ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือค่าตดัจาํหน่ายรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคต

จากสินทรัพย์นั�นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยเริ� มตดัจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั�นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์

แสดงไดด้งันี�  
 

- โปรแกรมบญัชี  10  ปี 
 

5.9  สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่                

ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด               

จะตํ�ากว่า โดยจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายจะแยกเป็นส่วนที�เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที�จะหักจากหนี�                 

ตามสัญญา เพื�อทาํให้อตัราดอกเบี� ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของหนี� สิน ค่าใช้จ่ายทาง

การเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการขายและเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่าการเงิน กาํไรจากการ

ขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคา

ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั�น 
 

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที�ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับ                

ผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทั�งหมดที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั�น  
 

ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี� ยปรับที�ตอ้งจ่าย

ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั�นเกิดขึ�น 
 

5.10  การด้อยค่าของสินทรัพย์ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทั ได้รับการทบทวน ณ                

สิ�นรอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้บ่งชี� เรื� องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที�มีข้อบ่งชี� จะทาํการประมาณมูลค่า

สินทรัพยที์�คาดว่าจะได้รับคืนการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ

มูลค่าตามบญัชีของหน่วยทรัพยสิ์นที�ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการ             

ใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสด

ที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื�อให้สะทอ้นมูลค่า             

ที�อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที�มีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย ์               

ที�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น ใหพ้ิจารณามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้ง

กบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นมีความเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื�อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์            

ไม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุน

จากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

5.11  เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นแสดงมูลค่าราคาทุน 
 

5.12  หนี� สินที�มีภาระดอกเบี� ยบนัทึกเริ� มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการเกิดหนี� สิน 

ภายหลงัจากการบนัทึกหนี� สินที�มีภาระดอกเบี� ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่าง            

ยอดหนี� เริ�มแรกและยอดหนี� เมื�อครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูย้ืมโดยใชว้ิธี

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 
 

5.13  ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 

กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตาม

เกณฑค์งคา้ง 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั� งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ ซึ� งประกอบด้วยเงินที�พนักงาน              

จ่ายสะสมและเงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือ

ขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน)์ 

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

และผลประโยชน์จากการทาํงานเป็นระยะเวลานานตามจาํนวนปีที�กาํหนด ซึ� งกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยและ

ผลประโยชนด์งักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
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กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี� สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย               

ที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาตวิธีคิดลด                

แต่ละหน่วยที�ประมาณการไวพ้ิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพิ�มขึ�น 

และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื�อรวมเป็นภาระผูกพนังวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตาม                    

วธีิเส้นตรงตลอดช่วงอายงุานเฉลี�ยจนกวา่ผลประโยชน์ที�ปรับเปลี�ยนนั�นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนกังาน 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses)

รับรู้เป็นรายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดขึ�น 
 

5.14  ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระหนี� สินเกิดขึ�นจาก   

ขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้ง

แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระหนี� สินดงักล่าว โดยภาระหนี� สินดงักล่าว

สามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสําคญั ประมาณการกระแสเงินสด           

ที�จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้                  

เพื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน 
 

5.15  การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหว่าง            

เงินลงทุนตามสัดส่วนของบริษัทย่อยที� เปลี�ยนแปลงกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ซึ� งเกิดจากการ

เปลี�ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อย โดยผลต่างดงักล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต ้           

ส่วนของผูถื้อหุน้และตดัจาํหน่ายเมื�อมีการขายเงินลงทุน 
 

5.16  ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยหมายถึง มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

สุทธิของบริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที�ไม่ไดเ้ป็นของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัย่อยแยกแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรายการกาํไร

(ขาดทุน)สุทธิของส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยแยกแสดงในงบกาํไรขาดทุน

รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
 

5.17  รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ โดยมีนโยบายดงันี�  

5.17.1  รายได้จากการขายสินคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อได้โอนความเสี�ยงและผลตอบแทน                 

ที� เป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที� มีนัยสําคัญไปให้กับผู ้ซื� อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได ้                   

หากฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที�ขายไปแล้วนั�นหรือมีความไม่แน่นอนที�มีนัยสําคัญ                      

ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั�นหรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุน              

ที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือหรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�จะตอ้งรับคืนสินคา้ 
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5.17.2  รายไดจ้ากการขนถ่ายสินคา้ รายไดค้่าฝากสินคา้และบริการอื�นๆรับรู้เมื�อมีการให้บริการแลว้เสร็จ 

5.17.3  รายไดค้่าเช่าและบริการรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราที�ระบุในสัญญาตามวิธีเส้นตรง

ในแต่ละสัญญาบริการ 

5.17.4  รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมที�ดิน รับรู้เป็นรายไดเ้มื�องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา และมีการ

โอนกรรมสิทธิ� แก่ผูซื้�อเรียบร้อยแลว้ 

5.17.5  เงินปันผลรับรู้รายไดเ้มื�อมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

5.17.6  รายไดด้อกเบี�ยรับรับรู้รายไดต้ามงวดระยะเวลา 

5.17.7  รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

5.18  การรับรู้ค่าใชจ่้ายมีดงันี�  

5.18.1  ตน้ทุนขายบา้นพร้อมที�ดิน คาํนวณโดยแบ่งสรรตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั�งหมดที�คาดวา่

จะเกิดขึ�น (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริง)ให้กบับา้นพร้อมที�ดินที�ขายไดต้ามเกณฑ์พื�นที�ที�ขายแลว้จึงรับรู้

เป็นตน้ทุนขายในกาํไรหรือขาดทุน 

5.18.2  รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

5.18.3  ตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบี�ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนในงวดที�ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึ�น ยกเวน้ในกรณีที�มีการบนัทึกเป็นส่วนหนึ� งของต้นทุนสินทรัพย ์          

อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวเพื�อให้อยูใ่นสภาพ

พร้อมใชห้รือเพื�อขาย  

5.18.4  ค่าใชจ่้ายอื�นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

5.19  ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดรั้บรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือรับรู้

โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซึ� งจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น

เช่นเดียวกนั 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบัญชี                     

ของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น 

โดยใช้อตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที�คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลา                 

ที�รายงานและคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมื�อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที� เกี�ยวข้อง                  

ไดรั้บประโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษี

ที�ยงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 
 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มี

กาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์
 

ในงบการเงินรวม สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแยก

พิจารณาของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั และบริษทัจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทัหนึ� ง   

ในกลุ่มบริษทัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของอีกบริษทัหนึ� งในกลุ่มบริษทัได้ก็ต่อเมื�อ

บริษทัทั�งสองมีสิทธิตามกฏหมายที�จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษีดว้ยจาํนวนสุทธิจาํนวนเดียวได ้และบริษทั              

ทั�งสองตั�งใจที�จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษีเงินไดด้ว้ยจาํนวนสุทธิจาํนวนเดียว และบริษทัทั�งสองตั�งใจจะรับชาํระ

สินทรัพยห์รือชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 
 

5.20  กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกและเรียกชาํระในระหวา่งปี 
 

5.21  รายการที�มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี�ยน               

ณ วนัที�เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ�นปี แปลงค่าเป็น

เงินบาทตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั�น ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวแสดงรวมไวเ้ป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 
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5.22  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับกลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุม                

กลุ่มบริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกันกับกลุ่มบริษทั นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคล              

ซึ� งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับกลุ่มบริษทั

ผูบ้ริหารที�สําคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทัที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซึ� งมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจ

ชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที�บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

5.23  ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยส่วนงานธุรกิจ              

เป็นส่วนธุรกิจที�จดัหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการที�มีความเสี�ยงและผลตอบแทนซึ� งแตกต่างไปจากความเสี�ยง

และผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการที�ใหข้องส่วนธุรกิจอื�น 
 

5.24  เครื� องมือทางการเงินสินทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงินที�ปรากฏในงบการเงิน 

ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� และเจา้หนี� การคา้ ลูกหนี� และเจา้หนี� อื�น เงินลงทุน           

เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื นโยบายการบญัชีที�สาํคญั และเกณฑก์ารวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สิน

ทางการเงินดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีของรายการที�เกี�ยวขอ้งแลว้ 
 

5.25  สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการป้องกันความเสี� ยงที�เกิดจากความผนัผวน               

ของอตัราแลกเปลี�ยนโดยกาํหนดอตัราแลกเปลี�ยนในอนาคตที�สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ

จะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ กาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะบนัทึกในกาํไร

หรือขาดทุนเมื�อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื�อสัญญาสิ�นสุดลงตามอาย ุ
 

5.26  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะต้องจ่าย              

เพื�อโอนหนี� สินให้ผู ้อื�นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ� นในสภาพปกติระหว่างผู ้ซื� อและผูข้าย                       

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า              

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนั

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องไดก้ลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้ง

กบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด 
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ลาํดับชั� นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี� สิน                 

ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  
 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 
 

ระดบั  2  ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
 

ระดบั 3  ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดเ้ช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น 
 

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู่ณวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

 

6.  รายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีรายการบญัชีที�เกิดขึ�นกบักิจการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัหรือมี

กรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้ และเกณฑ์ตามที�ตกลงร่วมกนัระหวา่ง

บริษทัฯ และบริษทัเหล่านั�น ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  
 

6.1  สินทรัพยแ์ละหนี� สินระหวา่งกนั 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

- ลกูหนี�การคา้        

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์จาํกดั -  -  214  267 

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 3,798,500  3,359,167  -  - 

บริษทั นํ� าตาลราชบุรี จาํกดั 103,709  5,296,599  74,900  3,790,582 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั 1,820  1,810  -  - 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 3,421,413  141,973  3,183,178  83,460 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 145,028  27,451  148,858  - 

บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั 627,294  52,106  627,294  - 

บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จาํกดั 15,726  214,195  -  127,758 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล 

ชูการ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 99,713 

 

3,286,052 

 

- 

 

826,999 

บริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั 5,039,858  -  -  - 

บริษทั อาร์ ซี แอลฟีดเดอร์ พทีีอี จาํกดั 5,332,799  -  1,109,911  - 

บริษทั โงวฮก จาํกดั 95,497  -  95,497  - 

รวม 18,681,357  12,379,353  5,239,852  4,829,066 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

-  ลกูหนี�อื�น 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั -  -  -  19,034 

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) -  -  9,878  - 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั -  -  1,755  1,883 

บริษทั นํ� าตาลราชบุรี จาํกดั 2,140  6,313  2,140  6,313 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 18,158  696  18,158  696 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 805  -  805  - 

บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จาํกดั -  80  -  80 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล 

     ชูการ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

 

- 

  

1,567 

  

- 

  

1,567 

รวม 21,103  8,656  32,736  29,573 

-  เงินทดรองจ่าย        

บริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั 2,573,679  -  -  - 
        

-สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (รายไดค่้าเช่าคา้งรับ)        

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) -  -  14,977,144  11,339,138 

บริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั 4,500,000  -  -  - 

รวม 4,500,000  -  14,977,144  11,339,138 

- เจา้หนี�การคา้        

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั -  -  -  64,200 

- ส่วนลดคา้งจ่าย        

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 650,803  330,803  650,803  330,803 

บริษทั นํ� าตาลราชบุรี จาํกดั 834,473  -  834,473  - 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั 236,096  236,096  236,096  236,096 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 3,691  3,691  3,691  3,691 

บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั 483,983  483,983  483,983  483,983 

บริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 134,433  134,433  134,433  134,433 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล 

     ชูการ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

 

901,638 

  

- 

  

901,638 

  

- 

รวม 3,245,117  1,189,006  3,245,117  1,189,006 

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั -  -  500  - 

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย        

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั -  -  168,955  29,829 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั -  -  164,726  270,240 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั -  -  33,836  - 

รวม -  -  367,517  300,069 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

-เงินมดัจาํรับ 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั -  -  1,392,390  1,392,390 

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) -  -  1,738,300  1,738,300 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั -  -  5,470,200  10,189,400 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั -  -  3,795,060  660,600 

บริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั 9,000,000  -  -  - 

รวม 9,000,000  -  12,395,950  13,980,690 
        

- เงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั        

กรรมการบริษทั        

ยอดตน้ปี -  -  -  - 

กูย้มืเพิ�มระหวา่งปี 22,000,000  -  22,000,000  - 

จ่ายชาํระระหวา่งปี (22,000,000)  -  (22,000,000)  - 

ยอดปลายปี -  -  -  - 
        

- เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั        

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ทจาํกดั        

ยอดตน้ปี -  -  10,000,000  - 

กูย้มืเพิ�มระหวา่งปี -  -  52,000,000  18,000,000 

จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  -  (8,000,000) 

ยอดปลายปี -  -  62,000,000  10,000,000 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั        

ยอดตน้ปี -  -  -  - 

กูย้มืเพิ�มระหวา่งปี -  -  20,000,000  - 

จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  -  - 

ยอดปลายปี -  -  20,000,000  - 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั        

ยอดตน้ปี -  -  90,000,000  40,000,000 

กูย้มืเพิ�มระหวา่งปี -  -  -  50,000,000 

จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  (10,000,000)  - 

รวม -  -  80,000,000  90,000,000 

หกัส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี -  -  (30,000,000)  - 

ยอดปลายปี -  -  50,000,000  90,000,000 

รวมส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี -  -  30,000,000  - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  -  132,000,000  100,000,000 
 

เงินกูย้ืมระยะสั� นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นการกูย้ืมจากกรรมการบริษทัฯ กาํหนดจ่ายชาํระคืน                  

เงินตน้พร้อมดอกเบี�ยเมื�อทวงถาม ในอตัราร้อยละของเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 
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เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นการกูย้ืมจากบริษทัยอ่ย ตามสัญญาเงินกูก้าํหนดจ่ายคืน

เงินตน้ภายใน 3 ปี และ 10 ปี จ่ายชาํระดอกเบี�ยทุกๆ 3 เดือน ในอตัราร้อยละของเงินฝากประจาํ 3 เดือน              

บวกร้อยละ 0.75 ต่อปี และพิจารณาอตัราดอกเบี�ยทุกๆ 3 เดือน เมื�อครบกาํหนดชาํระดอกเบี�ย 
 

6.2  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

-  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม2559 และ2558 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

- รายไดค่้าเช่าโกดงั        

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั -  -  3,213,840  3,213,840 

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) -  -  11,507,628  9,077,633 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั -  -  31,667,700  64,820,663 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั -  -  1,890,000  1,890,000 

รวม -  -  48,279,168  79,002,136 

- รายไดค่้าเช่าที�ดินและเช่าถงั        

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั -  -  2,738,400  2,738,400 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั -  -  6,350,100  6,350,100 

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) -  -  5,410,958  5,410,958 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั -  -  7,624,470  7,860,370 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั -  -  7,914,776  810,000 

รวม -  -  30,038,704  23,169,828 

- รายไดค่้าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ        

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) -  -  866,963  1,283,395 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั -  -  73,737  5,650 

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 24,588,914  13,525,801  23,292,752  12,597,301 

บริษทั นํ� าตาลราชบุรี จาํกดั 7,561,472  10,050,204  7,135,678  9,544,151 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั 1,366,924  4,999,923  1,366,924  4,804,923 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 8,805,646  10,975,741  8,736,078  10,657,255 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 6,428,285  10,233,047  6,323,809  9,891,868 

บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั 9,303,391  11,702,016  8,405,525  10,798,355 

บริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั -  350,000  -  350,000 

บริษทั นํ� าตาลตะวนัออก จาํกดั 133,243  320,712  133,243  320,712 

บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จาํกดั 1,313,726  10,905,345  1,313,726  10,905,345 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล 

ชูการ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

 

10,504,754 

  

10,681,730 

  

9,919,087 

  

9,507,613 

บริษทั อาร์ ซี แอลฟีดเดอร์ พทีีอี จาํกดั 89,250  -  89,250  - 

บริษทั โงวฮก จาํกดั 1,358,500  -  1,358,500  - 

รวม 71,454,105  83,744,519  69,015,272  80,666,568 

 

 

       



  

40 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

- รายไดค่้าเกบ็รักษาสินคา้ 

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 7,905,842  4,127,093  -  - 

บริษทั นํ� าตาลราชบุรี จาํกดั 1,686,502  8,201,107  -  - 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั 187,088  1,173,271  -  - 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 4,023,605  9,554,444  -  - 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 2,225,509  2,089,436  -  - 

บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั 3,811,154  4,288,300  -  - 

บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จาํกดั 311,399  7,988,375  -  - 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล 

ชูการ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 1,910,812 

 

17,887,114 

  

- 

 

- 

รวม 22,061,911  55,309,140  -  - 

- รายไดกิ้จการท่าเทียบเรือ-สุทธิ        

บริษทั ปู่ เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั 15,277,754  -  -  - 

บริษทั อาร์ ซี แอลฟีดเดอร์ พทีีอี จาํกดั 8,162,998  -  -  - 

บริษทั อาร์ ซี แอลโลจิสติกส์ จาํกดั 41,927  - - - 

รวม 23,482,679  - - - 

- รายไดค่้าขายถุงกระสอบ        

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 8,790,000  13,801,936  -  - 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 1,817,772  -  -  - 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล 

ชูการ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) - 

 

9,065 

 

- 

 

9,065 

รวม 10,607,772  13,811,001  -  9,065 

- รายไดอ้ื�น        

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) -  -  417,676  40,447 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั -  -  141,240  30,100 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั -  -  14,438  212,307 

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 48,628  22,126  48,628  22,126 

บริษทั นํ� าตาลราชบุรี จาํกดั 17,749  28,010  17,749  28,010 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั 6,000  17,518  6,000  17,518 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 23,416  36,844  23,416  36,844 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 39,820  43,930  39,820  43,930 

บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั 6,540  10,434  6,540  10,434 

บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จาํกดั 6,500  47,175  6,500  47,175 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล 

ชูการ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

 

20,694 

  

91,915 

  

20,694 

  

91,915 

บริษทั ปู่ เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั 1,063,196  -  -  - 

รวม 1,232,543  297,952  742,701  580,806 

 

 

       



  

41 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

-รายไดเ้งินปันผล 

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั(มหาชน) -  -  37,945,556  15,810,648 

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 20,493  24,934  20,493  24,934 

รวม 20,493  24,934  37,966,049  15,835,582 
        

-ดอกเบี�ยรับ        

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั -  -  -  10,240 
        

- ค่าขนถ่ายและใหบ้ริการ        

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั -  -  6,536,940  8,037,490 
        

- ส่วนลดจ่าย        

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 2,484,483  1,308,271  2,484,483  1,308,271 

บริษทั นํ� าตาลราชบุรี จาํกดั 834,473  816,579  834,473  816,579 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั -  164,096  -  164,096 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั 72,431  558,667  72,431  558,667 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 139,601  634,417  139,601  634,417 

บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั 1,325,282  1,830,654  1,325,282  1,830,654 

บริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั -  100,000  -  100,000 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล 

ชูการ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

 

901,638 

  

- 

  

901,638 

  

- 

รวม 5,757,908  5,412,684  5,757,908  5,412,684 
        

- ค่าใชจ่้ายอื�น        

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั -  -  3,656,607  3,553,000 
        

- ดอกเบี�ยจ่าย        

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั -  -  1,364,109  959,863 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั -  -  113,973  28,048 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั -  -  761,257  107,651 

กรรมการบริษทั 18  -  18  - 

รวม 18  -  2,239,357  1,095,562 
        

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 67,215,078  60,327,950  26,146,545  23,465,210 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 758,787  1,321,444  357,048  593,214 

รวม 67,973,865  61,649,394  26,503,593  24,058,424 

 

 

 

 



  

42 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 
 

นโยบายการกาํหนดราคา 

-  รายไดจ้ากการขายสินคา้รายไดค้่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ รายไดค้่าเก็บรักษาสินคา้รายไดอื้�น

และค่าใชจ่้ายอื�นระหวา่งกนัเป็นราคาและเงื�อนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกทั�วไป 

-  รายไดค้่าเช่าระหวา่งกนัเป็นไปตามเงื�อนไขของสัญญาเช่าที�ตกลงร่วมกนัมีอายรุะหวา่ง 2 เดือน ถึง 30 ปี 

-  รายไดกิ้จการท่าเทียบเรือ เป็นไปตามราคาและเงื�อนไขที�ตกลงร่วมกนัและเป็นไปตามสัญญาจา้ง

บริหารท่าเทียบเรือ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 30 ) 

-  ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อระหวา่งกนั 
 

6.3  ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

รายชื�อบริษทั 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�จดัตั�งขึ�นที�ประเทศไทย  

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ปู่เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

บริษทั นํ� าตาลราชบุรี จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั โรงงานนํ� าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั นํ� าตาลตะวนัออก จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล 

ชูการ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั โงวฮก จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 

บริษทั อาร์ ซี แอลโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 
  

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�จดัตั�งขึ�นที�ประเทศสิงคโ์ปร์  

บริษทั อาร์ ซี แอลฟีดเดอร์ พีทีอี จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยเป็นบริษทัยอ่ยของ 

ผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วม 

 

 



  

43 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 
 

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

เงินสด 96,927 103,541 50,000 50,000 

เงินฝากกระแสรายวนั 47,792,272 158,679,119 (586,048) 10,269,730 

เงินฝากออมทรัพย ์ 97,707,985 22,050,526 12,008,526 188,359 

เช็คในมือ 986,250 - - - 

รวม 146,583,434 180,833,186 11,472,478 10,508,089 

 

8.  ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 18,681,357  12,379,353 5,239,852 4,829,066 

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�น 210,772,301  226,112,954 1,783,884 1,618,536 

รวมลูกหนี�การคา้ 229,453,658  238,492,307 7,023,736 6,447,602 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (17,657,045) (16,347,238) - - 

ลูกหนี�การคา้-สุทธิ 211,796,613  222,145,069 7,023,736 6,447,602 
      

ลูกหนี� อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 21,103  8,656 32,736 29,573 

ลูกหนี� อื�นกิจการอื�น 71,921  228,602 427,479 210,858 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,609,032  2,289,481 356,863 267,953 

รายไดค้า้งรับกิจการอื�น 1,287,925  986,525 1,276,859 3,582 

เงินมดัจาํจ่าย 282,684  208,500 - - 

เงินทดรองจ่ายกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,573,679  - - - 

เงินทดรองจ่ายกิจการอื�น 380,909  81,229 - - 

รวมลูกหนี� อื�น 6,227,253  3,802,993 2,093,937 511,966 

   รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 218,023,866  225,948,062 9,117,673 6,959,568 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหนี�การคา้ มีดงันี�  
 

8.1  ลูกหนี�การคา้-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

                   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนี�การคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 12,478,377  9,620,144  5,112,255  4,033,964 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 6,202,980  2,759,209  127,597  795,102 

รวม 18,681,357  12,379,353  5,239,852  4,829,066 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั�งแต่ 30 วนัถึง 90 วนั 
 

8.2  ลูกหนี�การคา้-กิจการอื�น 
 

                                     (หน่วย :บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนี�การคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 124,444,118  131,143,437  560,995  1,307,189 

เกินกาํหนดชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 68,400,483  76,896,339  1,222,859  311,317 

มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 270,625  3,100,948  -  - 

มากกวา่ 6 เดือนถึง 9 เดือน -  246,002  -  - 

มากกวา่ 9 เดือนถึง 12 เดือน 62,250  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป 17,594,825  14,726,228  30  30 

รวม 210,772,301  226,112,954  1,783,884  1,618,536 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (17,657,045) (16,347,238)  -  - 

สุทธิ 193,115,256  209,765,716  1,783,884  1,618,536 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกิจการอื�น มีระยะเวลาตั�งแต่ 5 วนัถึง 45 วนั 
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รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ สาํหรับปีวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดงันี�  
 

                                           (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม (16,347,238)  (18,763,283) 

บวก ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (1,323,142)  (1,854,030) 

หกั กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 13,335  4,270,075 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  (17,657,045)  (16,347,238) 

 

9.  สินคา้คงเหลือ 

                         (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

วตัถุดิบ 190,351,044  411,631,657  -  - 

งานระหว่างทาํ 19,970,885  42,314,739  -  - 

สินคา้สาํเร็จรูป 14,948,645  18,480,754  -  - 

วสัดุสิ�นเปลือง 1,408,155  2,303,655  -  - 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 5,569,995  4,533,068  1,708,879  297,522 

สินคา้ระหว่างทาง 317,750,354  230,688,640  -  - 

รวม 549,999,078  709,952,513  1,708,879  297,522 

หกั ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (2,403,084)  (1,006,714)  -  - 

สุทธิ 547,595,994  708,945,799  1,708,879  297,522 
 

รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

และ 2558 มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม (1,006,714)  (434,526) 

บวก ตั�งค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (1,396,370)  (572,188) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม (2,403,084)  (1,006,714) 
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ต้นทุนของสินค้าที�บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงันี�  
 

                                                                             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�31 ธนัวาคม 

 2559  2558 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ 

   ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย  

   

-  ตน้ทุนขาย 1,183,223,032  1,147,391,970 

-  ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบัรายการ) 1,396,370 572,188 

สุทธิ 1,184,619,402  1,147,964,158 

 

10.  ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ที�ดิน 63,708,771  97,461,852  63,708,771  97,461,852 

ค่าสาธารณูปโภค 28,166,617  6,158,304  28,166,617  6,158,304 

ค่าถมดิน 3,046,235  6,234,750  3,046,235  6,234,750 
งานระหวา่งก่อสร้าง 40,495,173  24,685,906  40,495,173  24,685,906 

รวม 135,416,796  134,540,812  135,416,796  134,540,812 

หกั ค่าเผื�อการลดมลูค่าตน้ทุน        
 พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (5,540,352) (5,540,352) (5,540,352) (5,540,352) 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย-์สุทธิ 129,876,444  129,000,460  129,876,444  129,000,460 

 

 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยบ์นัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบญัชีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม2559 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 39.42 ลา้นบาท 
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11.  เงินลงทุนระยะยาวอื�น 
 

      (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

 ราคาทุน  มลูค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มลูค่ายติุธรรม 

- หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย        

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 2,068,210  2,292,589  4,469,402  3,051,408 

ซื�อระหวา่งปี -  -  2,646,000  2,646,000 

ขายระหวา่งปี -  -  (5,047,192)  (4,185,000) 

กาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ�นที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 224,379  -  (555,802)  - 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย-สุทธิ 2,292,589  2,292,589  1,512,408  1,512,408 

- ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด– พนัธบตัรรัฐบาล 860,410    867,711   

บวก การลงทุนเพิ�มในระหวา่งปี -    -   

หกั ไถ่ถอนพนัธบตัร -    -   

ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจาํหน่าย (7,314)    (7,301)   

สุทธิ 853,096    860,410   

รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 3,145,685    2,372,818   
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

 ราคาทุน  มลูค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มลูค่ายติุธรรม 

- หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย        

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 2,068,210  2,292,589  4,469,402  3,051,408 

ซื�อระหวา่งปี -  -  2,646,000  2,646,000 

ขายระหวา่งปี -  -  (5,047,192)  (4,185,000) 

กาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ�นที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 224,379  -  (555,802)  - 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย-สุทธิ 2,292,589  2,292,589  1,512,408  1,512,408 

- ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด– พนัธบตัรรัฐบาล 376,408    379,600   

บวก การลงทุนเพิ�มในระหวา่งปี -    -   

หกั ไถ่ถอนพนัธบตัร -    -   

ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจาํหน่าย (3,201)    (3,192)   

สุทธิ 373,207    376,408   

รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 2,665,796    1,888,816   
 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559และ 2558ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดทั�งจาํนวนนาํไปคํ� าประกนั             

การใชไ้ฟฟ้า 
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12.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

(หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื�อบริษทั ทุนชาํระแลว้ 

 

สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

เงินลงทุน 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุน 

วธีิราคาทุน 

 2559 2558 2559 2558 2559  2558  2559  2558 

บริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั 30,000,000 - 20.00 - -  -  6,000,000  - 

รวม     -  -  6,000,000  - 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ล จาํกัด (มหาชน) ครั� งที�6/2559              

เมื�อวนัที� 30 มิถุนายน 2559 ไดมี้การพิจารณาให้สัตยาบนัเห็นชอบให้บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั             

ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย เขา้ร่วมลงทุนโดยการร่วมจดัตั�งบริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั เพื�อดาํเนินธุรกิจ

บริหารงานท่าเทียบเรือตูค้อนเทนเนอร์ โดยบริษทัยอ่ย ไดล้งทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 60,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 20 ทั�งนี�  บริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกัด ได้ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั�ง              

กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื�อวนัที� 27 มิถุนายน 2559 
 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ข้อมูลทางการเงินตามที�แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั            

โดยสรุป มีดงันี�  
 (หน่วย : บาท) 

 2559  2558 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 7,309,612  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 16,099,974  - 

รวมสินทรัพย ์ 23,409,586  - 

หนี� สินหมุนเวยีน (22,622,820)  - 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน (4,500,000)  - 

รวมหนี� สิน (27,122,820)  - 

   สินทรัพยสุ์ทธิ (3,713,234)  - 
 

(หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2559  2558 

รายได ้ 752,001  - 

ขาดทุนสาํหรับปี (33,713,234)  - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -  - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี (33,713,234)  - 

เงินปันผลรับระหวา่งปี -  - 
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การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ 

เทอร์มินอล จาํกดั ที�รับรู้ในงบการเงินรวม มีดงันี�  

 (หน่วย : บาท) 

 2559  2558 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม (3,713,234)  - 

สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั (ร้อยละ) 20  - 

 (742,647)  - 

รายการปรับปรุงอื�น 742,647  - 

มูลค่าตามบญัชีของกลุ่มบริษทั ในบริษทัร่วม -  - 

 

13.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

(หน่วย : บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  เงินปันผล 

ชื�อบริษทั ทุน 

ชาํระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

เงินลงทุน 

วิธีราคาทุน 

 สาํหรับปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  2559  2558 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั 50,000 50,000 79.78 79.78 40,611,143  40,611,143  -  - 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั 500,000 500,000 97.16 97.16 488,543,862  488,543,862  -  - 

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั(มหาชน) 342,246 342,000 69.30 69.34 316,374,644  316,374,644  37,945,556  15,810,648 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั 12,500 12,500 64.13 64.13 10,073,145  10,073,145  -  - 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั 400,000 400,000 85.90 85.90 343,589,000  343,589,000  -  - 

รวม     1,199,191,794  1,199,191,794  37,945,556  15,810,648 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทั ที เอส 

ฟลาวมิลล์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 237.16 ลา้นหุ้น และมีเงินลงทุนในใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้น TMILL-W1 

จาํนวน 39.53 ล้านหน่วย ซึ� งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีมูลค่า

ยุติธรรมรวม เป็นจาํนวน 785.39 ลา้นบาท และจาํนวน 603.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั(ใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้น

TMILL-W1 มีอัตราการใช้สิทธิ  1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่  ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 2.0 บาทต่อหุ้น                

โดยมีกาํหนดการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยในวนัที� 29 ตุลาคม 2561) 
 

บริษทัฯ ไดน้าํเงินลงทุนในบริษทัที เอสฟลาวมิลล์ จาํกดั(มหาชน) ส่วนหนึ�งจาํนวน 85.00 ลา้นหุ้น 

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยร้อยละ 24.85 ไปคํ� าประกนัหนี� สินตามสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบนั

การเงินแห่งหนึ�ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 19 
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14.  อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
 

        (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 

 อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 ถนน  ท่าเรือ 

และลานวางตู ้

 งานระหวา่ง

ก่อสร้าง 

 รวม 

ราคาทุน :-            

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 31,031,862  219,722,264  4,691,619  -  -  255,445,745 

ซื�อเพิ�ม -  -  -  -  1,565,269  1,565,269 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 31,031,862  219,722,264  4,691,619  -  1,565,269  257,011,014 

ซื�อเพิ�ม 175,210,170  49,800  -  -  365,632  175,625,602 

โอนเขา้ -  1,780,966  -  -  -  1,780,966 

รับโอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,167,547  91,864,300  -  90,470,014  6,656,292  202,158,153 

จาํหน่าย (19,230,000)  (61,922,487)  -  -  -  (81,152,487) 

โอนออก -  -  -  -  (1,780,966)  (1,780,966) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 200,179,579  251,494,843  4,691,619  90,470,014  6,806,227  553,642,282 
            

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-            

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 (2,150,000)  (53,753,946)  (1,816,760)  -  -  (57,720,706) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  (5,210,332)  (110,407)  -  -  (5,320,739) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 (2,150,000)  (58,964,278)  (1,927,167)  -  -  (63,041,445) 

รับโอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (19,336,692)  -  (4,842,216)  -  (24,178,908) 

จาํหน่าย -  18,460,123  -  -  -  18,460,123 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  (6,556,024)  (110,407)  (366,869)  -  (7,033,300) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 (2,150,000)  (66,396,871)  (2,037,574)  (5,209,085)  -  (75,793,530) 
            

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:-            

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 -  (719,961)  -  -  -  (719,961) 

เพิ�มขึ�น -  (167,606)  -  -  -  (167,606) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 -  (887,567)  -  -  -  (887,567) 
            

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-            

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 28,881,862  160,038,025  2,764,452  -  1,565,269  193,249,608 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 198,029,579  184,210,405  2,654,045  85,260,929  6,806,227  476,961,185 

           

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี           

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558           5,320,739 

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559           7,033,300 
            

มูลค่ายุติธรรม :-            

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558           314,937,757 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559           897,473,055 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที�ดิน  อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร

 ท่าเรือ  งานระหว่าง 

ก่อสร้าง 

 รวม 

ราคาทุน :-          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 26,016,733  45,678,390  -  -  71,695,123 

ซื�อเพิ�ม -  -  -  32,340,346  32,340,346 

ดอกเบี�ยจ่ายซึ� งรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ -  -  -  263,013  263,013 

โอนเขา้ -  1,190,077  79,494,014  -  80,684,091 

รับโอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,167,547  22,609,143  -  49,646,000  85,422,690 

โอนออก -  -  -  (80,684,091)  (80,684,091) 

ตดัจาํหน่าย -  (5,234,854)  -  -  (5,234,854) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 39,184,280  64,242,756  79,494,014  1,565,268  184,486,318 

ซื�อเพิ�ม 175,210,170  -  -  244,697  175,454,867 

โอนเขา้ -  1,780,966  -  -  1,780,966 

โอนออก -  -  -  (1,780,966)  (1,780,966) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 214,394,450  66,023,722  79,494,014  28,999  359,941,185 
       

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 -  (45,030,662)  -  -  (45,030,662) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  (87,642)  (664,265)  -  (751,907) 

รับโอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (18,251,640)  -  -  (18,251,640) 

ตดัจาํหน่าย -  5,234,854  -   -  5,234,854 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 -  (58,135,090)  (664,265)  -  (58,799,355) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  (926,236)  (3,974,700)  -  (4,900,936) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 -  (59,061,326)  (4,638,965)  -  (63,700,291) 
      

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 39,184,280  6,107,666  78,829,749  1,565,268  125,686,963 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 214,394,450  6,962,396  74,855,049  28,999  296,240,894 
       

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี          

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558         751,907 

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559         4,900,936 
       

มูลค่ายติุธรรม :-          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558         419,801,618 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559         984,961,923 
 

 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559และ 2558 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนก่อให้เกิดรายได ้           

ค่าเช่าและรายไดจ้ากกิจการท่าเทียบเรือ-สุทธิ ซึ� งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามงบการเงินรวมจาํนวน 43.61 ลา้นบาท 

และ 15.02ล้านบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 26.95 ล้านบาท และ 18.74 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 



  

52 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2559 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนราคาตามบญัชี

ตามงบการเงินรวมจาํนวน 316.72 ลา้นบาท และ 172.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 221.35 ล้านบาท และ 45.29 ล้านบาท ตามลาํดับไปคํ� าประกันสินเชื�อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่ง                        

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 16 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559และ 2558 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนของบริษทัย่อยสามแห่ง                  

ราคาตามบญัชีจาํนวน 192.74 ลา้นบาท และ 113.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั ก่อสร้างบนที�ดินซึ� งเช่าจากบริษทัฯ            

ซึ� งเมื�อครบกาํหนดสัญญาหรือสัญญานี� ถูกยกเลิก ผูเ้ช่ามีหน้าที�ส่งมอบที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง (ถา้มี)             

ตามสภาพที�เป็นอยู่ในวนัที�ครบกาํหนดสัญญาเช่าที�ดินให้แก่ผูใ้ห้เช่าเวน้แต่คู่สัญญาจะไดท้าํความตกลงเกี�ยวกบั   

สิ�งปลูกสร้างในที�ดินที�เช่าเป็นประการอื�น 
 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของงาน

ระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 0.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งเป็นตน้ทุนการกูย้ืมที�เกิดจากเงินกูที้�กูม้าวตัถุประสงค์

เพื�อก่อสร้างโกดงัแห่งใหม ่
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที�ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย ณ วนัที� 31ธันวาคม 2559            

มีม ูลค่าย ุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนกุมภาพนัธ์และกนัยายน 2559 ซึ� งใช้วิธี           

เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาที�ดินและวิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach)

สาํหรับการประเมินราคาอาคารและสิ�งปลูกสร้าง และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงาน

การประเมินราคาในเดือนสิงหาคม 2555 ซึ� งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการ

ประเมินราคาที�ดินและวิธีรายได ้(Income Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคารและสิ�งปลูกสร้าง               

ทั�งนี�  มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 
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15.  ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที�ดนิและ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ 

สิ�งปลูกสร้าง 

ถนน ท่าเรือ เครื�องจักร 

และอปุกรณ์ 

ยานพาหนะ งานระหว่าง 

ก่อสร้างและติดตั�ง 

รวม 

ราคาทุน :-         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 219,158,336 540,220,486 36,477,400 45,888,696 1,024,818,756 56,819,715 501,101,236 2,424,484,625 

ซื�อเพิ�ม - 2,702,033 200,000 - 250,565,474 4,186,748 235,193,646 492,847,901 

ดอกเบี�ยจ่ายซึ� งรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ - 62,461 - - - - 4,832,405 4,894,866 

โอนเขา้ - 217,553,941 3,247,645 79,494,014 231,038,056 - 143,519,292 674,852,948 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (28,757,334) (680,000) - (870,581) (583,415) - (30,891,330) 

โอนออก - - - - (17,531) - (674,835,417) (674,852,948) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 219,158,336 731,781,587 39,245,045 125,382,710 1,505,534,174 60,423,048 209,811,162 2,891,336,062 

ซื�อเพิ�ม 696,000 1,833,303 - - 12,299,885 3,412,150 119,851,681 138,093,019 

โอนเขา้ 10,280,000 91,559,089 5,247,735 62,192,750 158,923,818 93,457 - 328,296,849 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (136,390) - - (973,846) - - (1,110,236) 

โอนออก - - - - - - (316,413,318) (316,413,318) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (24,143,547) (91,864,300) - (79,494,014) - - (6,656,292) (202,158,153) 

ลดลงจากค่าปรับงานระหวา่งก่อสร้าง - - - - - - (2,661,288) (2,661,288) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 205,990,789 733,173,289 44,492,780 108,081,446 1,675,784,031 63,928,655 3,931,945 2,835,382,935 

         

ผลต่างจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพิ�ม :-         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 560,213,705 - - - - - - 560,213,705 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 560,213,705 - - - - - - 560,213,705 

เพิ�มขึ�น 970,141,201 - - - - - - 970,141,201 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 1,530,354,906 - - - - - - 1,530,354,906 

         

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 - (320,571,752) (29,326,103) (43,355,569) (424,793,635) (28,288,824) - (846,335,883) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 28,757,331 680,000 - 831,683 328,075 - 30,597,089 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (18,678,158) (2,678,357) (714,265) (54,753,326) (5,256,132) - (82,080,238) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 - (310,492,579) (31,324,460) (44,069,834) (478,715,278) (33,216,881) - (897,819,032) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 19,539,942 - 4,638,966 - - - 24,178,908 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - 767,528 - - 767,528 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (23,126,144) (3,747,126) (5,013,955) (72,378,652) (5,016,450) - (109,282,327) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - (314,078,781) (35,071,586) (44,444,823) (550,326,402) (38,233,331) - (982,154,923) 

         

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:-         

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 - (501,207) - - (200,174) - - (701,381) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - (501,207) - - (200,174) - - (701,381) 

         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-         

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 779,372,041 420,787,801 7,920,585 81,312,876 1,026,618,722 27,206,167 209,811,162 2,553,029,354 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 1,736,345,695 418,593,301 9,421,194 63,636,623 1,125,257,455 25,695,324 3,931,945 3,382,881,537 

         

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี         

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558        82,080,238 

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559        109,282,327 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที�ดนิและ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ 

สิ�งปลูกสร้าง 

ถนน ท่าเรือ เครื�องจักรและ 

อปุกรณ์ 

ยานพาหนะ งานระหว่าง 

ก่อสร้างและติดตั�ง 

รวม 

ราคาทุน :-         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 202,793,465 253,815,199 31,680,305 45,888,695 80,113,683 23,679,447 21,520,276 659,491,070 

ซื�อเพิ�ม - - - - 1,854,861 3,830 72,715,579 74,574,270 

ด อ ก เ บี� ย จ่ า ย ซึ� ง ร ว ม เ ป็ น ต้ น ทุ น ข อ ง

สินทรัพย ์

- 62,461 

- 

- 

- 

- - 

62,461 

โอนเขา้ - 22,291,166 2,567,645 - 3,319,195 - 25,137 28,203,143 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (23,522,480) - - - - - (23,522,480) 

โอนออก - - - - (17,531) - (28,185,612) (28,203,143) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (13,167,547) (22,609,143) - - - - (49,646,000) (85,422,690) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 189,625,918 230,037,203 34,247,950 45,888,695 85,270,208 23,683,277 16,429,380 625,182,631 

ซื�อเพิ�ม - - - - 3,370,743 1,300,000 75,474,534 80,145,277 

โอนเขา้ - 22,616,293 5,099,735 62,192,750 699,591 - - 90,608,369 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (136,389) - - - - - (136,389) 

โอนออก - - - - - - (90,608,369) (90,608,369) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 189,625,918 252,517,107 39,347,685 108,081,445 89,340,542 24,983,277 1,295,545 705,191,519 
         

ผลต่างจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพิ�ม :-         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 472,339,826 - - - - - - 472,339,826 

ลดลง (38,143,703) - - - - - - (38,143,703) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 434,196,123 - - - - - - 434,196,123 

เพิ�มขึ�น 844,977,529 - - - - - - 844,977,529 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 1,279,173,652 - - - - - - 1,279,173,652 
         

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 - (127,645,266) (25,035,986) (43,355,569) (78,523,064) (6,052,311) - (280,612,196) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (8,243,015) (2,551,400) (50,000) (1,526,882) (2,473,846) - (14,845,143) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 23,522,477 - - - - - 23,522,477 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 18,251,640 - - - - - 18,251,640 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 - (94,114,164) (27,587,386) (43,405,569) (80,049,946) (8,526,157) - (253,683,222) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (8,999,746) (3,507,966) (1,039,254) (1,988,638) (2,359,324) - (17,894,928) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - (103,113,910) (31,095,352) (44,444,823) (82,038,584) (10,885,481) - (271,578,150) 
         

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:-         

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 - (501,207) - - - - - (501,207) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - (501,207) - - - - - (501,207) 
         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-         

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 623,822,041 135,421,832 6,660,564 2,483,126 5,220,262 15,157,120 16,429,380 805,194,325 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 1,468,799,570 148,901,990 8,252,333 63,636,622 7,301,958 14,097,796 1,295,545 1,712,285,814 
         

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี         

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558        14,845,143 

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559        17,894,928 
 

 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารและงานระหว่างก่อสร้าง                    

อาคารโรงงานของบริษทัย่อยห้าแห่งราคาตามบญัชีจาํนวน 306.24 ล้านบาท และ 324.24 ล้านบาท ตามลาํดับ 

ก่อสร้างบนที�ดินซึ� งเช่าจากบริษทัฯ ซึ� งเมื�อครบกาํหนดสัญญาหรือสัญญานี� ถูกยกเลิก ผูเ้ช่ามีหนา้ที�ส่งมอบที�ดิน

พร้อมสิ�งปลูกสร้าง (ถา้มี) ตามสภาพที�เป็นอยู่ในวนัที�ครบกาํหนดสัญญาเช่าที�ดินให้แก่ผูใ้ห้เช่าเวน้แต่คู่สัญญา           

จะไดท้าํความตกลงเกี�ยวกบัสิ�งปลูกสร้างในที�ดินที�เช่าเป็นประการอื�น 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยที์�คาํนวณค่าเสื�อมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่โดยมีราคาทุนจาํนวน264.63 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 1.96 ลา้นบาท และราคาทุน

จาํนวน 273.49 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 3.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีสินทรัพยที์�คาํนวณ             

ค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยูโ่ดยมีราคาทุนจาํนวน 143.01 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 0.07 ลา้นบาท 

และราคาทุนจาํนวน 154.50 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 2.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดน้าํที�ดิน สิ�งปลูกสร้างและเครื�องจกัรราคาตามบญัชี

ตามงบการเงินรวมจาํนวน 487.09 ลา้นบาท และ 520.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 190.04 ลา้นบาท และ 193.53 ล้านบาท ตามลาํดบั ไปคํ�าประกนัสินเชื�อกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง    

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 16 นอกจากนี�บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดป้ลดภาระจาํนองหลกัทรัพยร์วมทั�ง

ทรัพยสิ์นใดๆ ที�ไดใ้ห้ไวเ้ป็นหลกัประกนัแก่ผูใ้ห้กูร้ายอื�นและมีขอ้ผกูพนัตามหนงัสือยืนยนั (Negative pledge) 

ที�ออกให้กบัสถาบนัการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพนัในอาคารโรงงานเครื�องจกัรและอุปกรณ์ที�มีอยู่ใน

ปัจจุบนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาตามบญัชีจาํนวน 644.24 ลา้นบาท และ 533.57 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั และที�จะเกิดขึ�นในอนาคตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 16 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยานพาหนะและอุปกรณ์อื�นในงบการเงินรวมราคาตามบญัชี

จาํนวน 4.87 ลา้นบาท และ7.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 3.75 ลา้นบาท และ 

5.29  ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 20 
 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึ� งได้รวมตน้ทุนการกู้ยืม             

เข้าเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 4.89 ล้านบาทซึ� งเป็นต้นทุนการกู้ยืมที� เกิดจากเงินกู ้                        

ที�กูม้าวตัถุประสงคเ์พื�อขยายกาํลงัการผลิตและก่อสร้างไซโลแห่งใหม่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 19 
 

ในระหวา่งปี 2559 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที�ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

แห่งหนึ� งที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธี

เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัได้รับรู้                 

การตีราคาที�ดินเพิ�ม ในงบการเงินรวม จาํนวน 970.14 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 844.98 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั  
 

ดงันั�น กลุ่มบริษทัและบริษทัได้รับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินจาํนวน 776.11 ล้านบาท และ 

จาํนวน 675.98 ล้านบาท ซึ� งสุทธิจากภาษีเงินได้รอตดับญัชีจาํนวน 194.03 ล้านบาท และ 169.00 ล้านบาท                    

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 
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16.  สินเชื�อและการคํ�าประกนั 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อย 2 แห่ง ได้รับวงเงินสินเชื�อต่างๆ                  

จากสถาบนัการเงินดงันี�  วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินกู้ยืมระยะสั� นและระยะยาว วงเงินเจา้หนี� ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์

ออฟเครดิต และสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 17 19            

และ 31.1 คํ�าประกนัโดยจดจาํนองที�ดินพร้อมอาคารคลงัสินคา้ อาคารโรงงาน เครื�องจกัร รวมทั�งอาคารโรงงาน

ระหว่างก่อสร้างและเครื�องจกัรระหว่างติดตั�งเมื�อก่อสร้างและติดตั�งแล้วเสร็จ สิทธิการเช่าที�ดินที�ตั�งอาคาร

โรงงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 14 และ 15 พร้อมทั�งทาํประกนัภยั         

สิ�งปลูกสร้างและเครื�องจกัรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดที�บริษทัประกนัภยัจะพึงรับไดโ้ดยยกประโยชน์            

ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นใหแ้ก่ธนาคารผูใ้ห้กูเ้ป็นผูรั้บผลประโยชน์ ซึ� งมีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยร่วมคํ�าประกนั

และมีขอ้ปฏิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาสินเชื�อ ดงันี�  
 

1. บริษทัฯ ตอ้งดาํรงสัดส่วนอตัราหนี� สินต่อส่วนทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 2 ต่อ 1  
 

2. บริษทัฯ ตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  ไม่ตํ�ากวา่ 1.2 ต่อ 1  
 

3. บริษทัฯ ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อทุน ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  
 

นอกจากนี�  ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งได้รับวงเงินสินเชื�อต่างๆ              

จากสถาบนัการเงินดงันี�  วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินกูย้ืมระยะสั�นและระยะยาว วงเงินเจา้หนี�ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์

ออฟเครดิต และสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที�17 19 

และ 31.1 โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปลดภาระจาํนองหลกัทรัพยร์วมทั�งทรัพยสิ์นใดๆ ที�ไดใ้ห้ไวเ้ป็นหลกัประกนัแก่

ผูใ้หกู้ร้ายอื�นและปรับเงื�อนไขการกูย้มืเป็น Negative Pledge รวมทั�งมีเงื�อนไขที�สาํคญัดงันี�  
 

1. บริษทัยอ่ยผูกู้ต้อ้งรักษาอตัราส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่ตํ�ากวา่ 1.2 เท่า  
 

2. บริษัทย่อยผูกู้ ้ต้องรักษาอัตราส่วนหนี� สินรวมที�มีดอกเบี� ย ต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า                      

ในปี 2556-2558 และในปีต่อไปไม่เกิน 2 เท่า 
 

3. บริษทัยอ่ยผูกู้จ้ะไม่จ่ายเงินปันผลเกินกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิต่อปี 
 

4. บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)จะตอ้งดาํรง

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยรวมกนัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในสัดส่วนไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 51 
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17.  เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

เงินกูย้มืในรูปตั�วสัญญาใชเ้งิน 281,000,000  483,000,000  63,000,000  133,000,000 

เจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท 167,792,923  480,656,014  -  - 

รวม 448,792,923  963,656,014  63,000,000  133,000,000 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในรูปตั�วสัญญาใชเ้งิน

อาย ุ1 ถึง 3 เดือน จากธนาคารพาณิชย ์ซึ� งมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 2.25-2.35 และ 2.30-2.31 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินรวม เงินเบิกเกินบญัชีและเจ้าหนี� ทรัสต์รีซีท             

ทั�งจาํนวนเป็นการกูย้ืมในสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศของบริษทัย่อยแห่งหนึ� งระยะเวลา 1-3 เดือน 

อตัราดอกเบี�ย MOR และอตัราดอกเบี�ย Fixed Rate ตามสภาวะตลาดเงิน ตามลาํดบั 
 

เงินกูย้มืในรูปตั�วสัญญาใชเ้งินและเจา้หนี�ทรัสตรี์ซีทใชห้ลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัตามหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ที� 16 
 

18.  เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

เจา้หนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 64,200 

เจา้หนี�การคา้กิจการอื�น 317,128,441 50,605,692 1,421,905 361,571 

รวมเจา้หนี�การคา้ 317,128,441 50,605,692 1,421,905 425,771 

เจา้หนี� อื�น 4,189,683 6,981,822 451,782 308,117 

เจา้หนี� ค่าทรัพยสิ์น 14,009,964 24,209,956 2,276,028 2,127,701 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,245,117 1,189,006 3,613,134 1,489,075 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 35,148,891 33,489,665 8,418,792 11,331,159 

เงินประกนัผลงาน 10,633,316 16,962,928 7,697,516 6,960,017 

อื�นๆ 2,868,237 1,923,141 95,728 136,998 

รวมเจา้หนี� อื�น 70,095,208 84,756,518 22,552,980 22,353,067 

   รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 387,223,649 135,362,210 23,974,885 22,778,838 
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19.  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

          (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน     

(วงเงินที� 1 :  175 ลา้นบาท) - 8,750,000 - 8,750,000 

(วงเงินที� 2 :200 ลา้นบาท) 100,000,000 140,000,000 100,000,000 140,000,000 

(วงเงินที� 3 :    50 ลา้นบาท) 8,500,000 18,460,000 8,500,000 18,460,000 

(วงเงินที� 4 :  380 ลา้นบาท) 380,000,000 274,871,200 380,000,000 274,871,200 

(วงเงินที� 5:  550 ลา้นบาท) - 76,133,535 - - 

(วงเงินที� 6:100 ลา้นบาท) 75,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 

(วงเงินที� 7:145 ลา้นบาท) 139,822,000 - 139,822,000 - 

รวม 703,322,000 618,214,735 703,322,000 542,081,200 

หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนด 

         ชาํระภายในหนึ�งปี 

 

(132,212,000) 

 

(155,710,000) 

 

(132,212,000) 

 

(83,710,000) 

สุทธิ 571,110,000 462,504,735 571,110,000 458,371,200 
 

 

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี�  
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 618,214,735  547,329,105  542,081,200  177,270,000 

กูเ้พิ�มระหว่างปี 250,128,800  513,745,630  250,128,800  462,271,200 

ชาํระคืนระหว่างปี (165,021,535) (442,860,000) (88,888,000) (97,460,000) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 703,322,000  618,214,735  703,322,000  542,081,200 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทักู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน โดยแบ่งเงินกู้เป็น                  

7 วงเงิน และมีเงื�อนไขที�สาํคญัดงันี�  
 

19.1  วงเงินที� 1 เป็นเงินกูข้องบริษทัฯ วงเงิน 175.00 ลา้นบาท 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน โดยชาํระในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และ

ธนัวาคมของทุกปี รวม 8 งวดๆ ละ 23.75 ลา้นบาท โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในเดือนธนัวาคม 2555 

- อตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน 

- มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและขอ้ปฏิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 16 
 

19.2  วงเงินที� 2 เป็นเงินกูข้องบริษทัฯ วงเงิน 200.00 ลา้นบาท 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน โดยชาํระในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และ

ธนัวาคมของทุกปี รวม 10 งวดๆ ละ 20 ลา้นบาท โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในเดือนธนัวาคม 2557 

- อตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน 

- มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและขอ้ปฎิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 16 
 

19.3  วงเงินที� 3 เป็นเงินกูข้องบริษทัฯ วงเงิน 50.00 ลา้นบาท 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน โดยชาํระทุกวนัสุดทา้ยของเดือน รวม 60 งวด โดยงวดที� 1 ถึง

งวดที� 59 ชาํระงวดละ 0.83 ลา้นบาท และงวดสุดทา้ยชาํระคืนส่วนที�เหลือทั�งหมด โดยชาํระเงิน

ตน้งวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2555  

- อตัราดอกเบี� ยร้อยละ AMLR ต่อปีกาํหนดชาํระดอกเบี� ยทุกสิ�นเดือน (อตัราดอกเบี�ย AMLR คือ 

อตัราดอกเบี�ย MLR เฉลี�ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคาร

กสิกรไทย) 

- มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและขอ้ปฎิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 16 
 

19.4  วงเงินที� 4 เป็นเงินกูข้องบริษทัฯ วงเงิน 380.00 ลา้นบาท 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน โดยชาํระในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน และ

มีนาคมของทุกปี รวม 10 งวดๆ ละ 38 ลา้นบาท โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในเดือนกนัยายน 2560 

- อตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน 

- มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและขอ้ปฏิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 16 
 

19.5  วงเงินที� 5 เป็นเงินกูข้องบริษทัยอ่ยวงเงิน 550.00 ลา้นบาท 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ส่วนที�หนึ� ง จาํนวน 400.00 ลา้นบาท เพื�อขยายกาํลงัการผลิตของบริษทัยอ่ย 

เป็นรายไตรมาสๆ ละ 18.00 ล ้านบาท และเงินตน้ส่วนที�สองจาํนวน 150.00 ล ้านบาท                

เพื�อก่อสร้างไซโลแห่งใหม่ เป็นรายไตรมาสๆ ละ 6.80 ล้านบาท โดยชาํระภายในวนัทาํการ

สุดทา้ยของแต่ละไตรมาส เริ�มชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัสุดทา้ยของเดือนธันวาคม 2557 

และชาํระให้ครบถ้วนภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2563 ทั�งนี� บริษทัย่อยได้จ่าย

ชาํระเงินกู้ยืมครบทั�งจาํนวนแล้วในปี 2559 
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- อตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR-ส่วนต่าง (MARGIN) 2.375 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุกวนัสิ�นเดือน 

- มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและขอ้ปฏิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 16 
 

19.6  วงเงินที� 6 เป็นเงินกูข้องบริษทัฯ วงเงิน 100.00 ลา้นบาท 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน โดยชาํระในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน โดยชาํระเงิน

ตน้งวดแรกในเดือนมีนาคม 2559 

- อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.00 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน 

- มีหุน้บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 85 ลา้นหุน้ เป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั 
 

19.7  วงเงินที� 7 เป็นเงินกูข้องบริษทัฯ วงเงิน 145.00 ลา้นบาท 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน โดยชาํระทุกวนัสุดทา้ยของเดือน รวม 83 งวด งวดที� 1 ถึง 83  

ชาํระงวดละ 1.73 ลา้นบาท และงวดสุดทา้ยชาํระคืนส่วนที�เหลือทั�งหมด โดยชาํระเงินตน้งวดแรก

ในเดือนตุลาคม 2559  

- อตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR- 2.55 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน 

- มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและขอ้ปฎิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 16 

 

20.  หนี� สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 

ประกอบดว้ยจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว มีดงันี�  
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว        

-  ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 3,714,938  5,477,730  2,972,133  4,136,502 

-  ครบกาํหนด 1-5 ปี 604,067  1,436,531  191,437  688,681 

รวมหนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 4,319,005  6,914,261  3,163,570  4,825,183 

หกั  ดอกเบี�ยจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าระยะยาว (320,086)  (461,933) (270,997) (352,840) 

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 3,998,919  6,452,328  2,892,573  4,472,343 

หกั  ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (3,417,830)  (5,089,644) (2,712,383) (3,817,366) 

หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว-สุทธิ 581,089  1,362,684  180,190  654,977 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลิซซิ�งโดยมีระยะเวลาเช่า 

3-5 ปี คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 3.96-5.50 ต่อปีและร้อยละ 3.96-5.65ต่อปี ตามลาํดบั ซึ� งกรรมสิทธิ�               

ในยานพาหนะยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจนกวา่กลุ่มบริษทัจะจ่ายเงินค่าเช่าหรือจ่ายเงินซื�อเมื�อครบตามภาระผกูพนั 

ในสัญญา 
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21.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของ

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

การเปลี�ยนแปลงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559              

และ 2558  มีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณวนัที� 1 มกราคม 16,993,351  12,176,863  9,239,984  7,602,610 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,406,639  2,031,872  798,885  1,052,992 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 378,803  673,819  252,844  381,510 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  4,910,560  -  2,121,637 

ผลประโยชน์จ่าย (254,173)  (2,799,763)  (112,975)  (1,918,765) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณวนัที� 31 ธนัวาคม 18,524,620  16,993,351  10,178,738  9,239,984 
 

 

ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

และ 2558  มีดงันี�  
 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ตน้ทุนขาย 550,705  880,400  253,031  488,352 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,234,737  1,825,291  798,698  946,150 

รวม 1,785,442  2,705,691  1,051,729  1,434,502 
     

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  4,910,560  -  2,121,637 
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ข้อสมมติฐานหลักที�สําคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วนัที�               

31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี�  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด 3.29%-4.03% 3.54% 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 5.00% 5.00% 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน 

อายเุกษียณ 55 ปี 55 ปี 
 

ขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไป และอตัราดอกเบี� ย              

คิดลดใช้อตัราดอกเบี� ยพนัธบตัรรัฐบาลซึ� งมีระยะเวลาครบกาํหนดใกล้เคียงกับกาํหนดชําระของหนี� สิน

ค่าตอบแทนพนกังาน 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที� เกี�ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัที�อาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

อตัราคิดลด เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.50 (362,196) (345,423) (221,466) (219,906) 

อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50 387,152 369,725 236,403 234,892 

อตัราการขึ�นเงินเดือน เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.50 488,520 408,567 305,373 261,994 

อตัราการขึ�นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50 (460,255) (384,952) (288,364) (247,426) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.00 (999,202) (836,228) (627,328) (538,275) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ลดลงร้อยละ 1.00 888,567 753,133 714,174 612,641 
 

22.  สินทรัพย(์หนี� สิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  มีดงันี�  
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,790,432  1,825,112  -  - 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (310,267,252)  (119,953,877)  (259,221,121)  (89,228,735) 

สุทธิ (302,476,820)  (118,128,765)  (259,221,121)  (89,228,735) 
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รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี-สุทธิที�เกิดขึ�นในระหว่างปี

สิ�นสุดวนัที� 31ธนัวาคม 2559และ 2558มีดงันี�  
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 

1 มกราคม 

2559 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้าย 

ในงบกาํไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 28) 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 28) 

 ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

2559 

 ณ วนัที� 

1 มกราคม 

2559 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้าย 

ในงบกาํไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 28)

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 28) 

 ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี               

ลูกหนี�การคา้ 509,877  705,509  -  1,215,386 -  -  -  - 

สินคา้คงเหลือ 201,343  (201,343)  -  - -  -  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,097,580  106,396  -  1,203,976 -  -  -  - 

อื�นๆ 16,312  5,354,758  -  5,371,070 -  -  -  - 

รวม 1,825,112  5,965,320  -  7,790,432  -  -  -  - 
               

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี               

ลูกหนี�การคา้ 2,759,571  (950,757)  -  1,808,814 -  -  -  - 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,108,070  -  -  1,108,070 1,108,070  -  -  1,108,070 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ (118,493,765)  (518,180)  (194,028,240)  (313,040,185) (87,398,838)  (239,704)  (168,995,506)  (256,634,048) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,301,090  199,858  -  2,500,948 1,847,997  187,751  -  2,035,748 

อื�นๆ (7,628,843)  5,139,980  (156,036)  (2,644,899) (4,785,964)  (788,891)  (156,036)  (5,730,891) 

รวม (119,953,877)  3,870,901  (194,184,276)  (310,267,252) (89,228,735)  (840,844)  (169,151,542)  (259,221,121) 

สุทธิ (118,128,765)  9,836,221  (194,184,276)  (302,476,820) (89,228,735)  (840,844)  (169,151,542)  (259,221,121) 

               
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 

1 มกราคม 

2558 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้าย 

ในงบกาํไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 28) 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 28) 

 ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

2558 

 ณ วนัที� 

1 มกราคม 

2558 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้าย 

ในงบกาํไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 28) 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 28) 

 ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี               

ลูกหนี�การคา้ 2,577,362  (2,067,485)  -  509,877 -  -  -  - 

สินคา้คงเหลือ 86,905  114,438  -  201,343 -  -  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 579,329  (141,632)  659,883  1,097,580 -  -  -  - 

อื�นๆ 1,240,809  (1,224,497)  -  16,312 -  -  -  - 

รวม 4,484,405  (3,319,176)  659,883  1,825,112  -  -  -  - 
               

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี               

ลูกหนี�การคา้ 1,175,295  1,584,276  -  2,759,571 -  -  -  - 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,108,070  -  -  1,108,070 1,108,070  -  -  1,108,070 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ (114,820,515)  (3,673,250)  -  (118,493,765) (94,983,143)  (44,436)  7,628,741  (87,398,838) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,779,418  199,443  322,229  2,301,090 1,520,522  (96,852)  424,327  1,847,997 

อื�นๆ (4,814,569)  (2,702,086)  (112,188)  (7,628,843) (3,329,929)  (1,343,847)  (112,188)  (4,785,964) 

รวม (115,572,301)  (4,591,617)  210,041  (119,953,877) (95,684,480)  (1,485,135)  7,940,880  (89,228,735) 

สุทธิ (111,087,896)  (7,910,793)  869,924  (118,128,765) (95,684,480)  (1,485,135)  7,940,880  (89,228,735) 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อยสามแห่งมีผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดจากขาดทุน             

ทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 109.99 ลา้นบาท และ 152.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณ

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เพื�อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เนื�องจากความไม่แน่นอนที�จะใช้

ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต) 

 

23.  ทุนเรือนหุน้ 
 

 ราคาตาม  2559  2558 

 มูลค่าหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (หน่วย : หุน้)  (หน่วย : บาท)  (หน่วย : หุน้)   (หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน          

หุน้สามญัตน้ปี 0.50  290,399,934  145,199,967  -  - 

หุน้สามญัตน้ปี 1.00  -  -  145,199,967  145,199,967 

บวก  เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ 0.50  -  -  145,199,967  - 

 เพิ�มทุน 0.50  34,847,965  17,423,983  -  - 

 เพิ�มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 0.50  58,079,972  29,039,986  -  - 

หกั  ลดทุน   (261)  (131)  -  - 

หุน้สามญัปลายปี 0.50  383,327,610  191,663,805  290,399,934  145,199,967 
          

ทุนที�ออกและชําระแล้ว          

หุน้สามญัตน้ปี 0.50  290,399,858  145,199,929  -  - 

หุน้สามญัตน้ปี 1.00  -  -  145,199,929  145,199,929 

บวก  เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ 0.50  -  -  145,199,929  - 

 เพิ�มทุน 0.50  34,847,536  17,423,768  -  - 

 เพิ�มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 0.50  58,079,787  29,039,894  -  - 

หุน้สามญัปลายปี 0.50  383,327,181  191,663,591  290,399,858  145,199,929 
 

 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครั� งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 24 กนัยายน 2558 มีมติอนุมติั

เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัที�ตราไวข้องบริษทัจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท ทาํให้หุ้นสามญั

ของบริษทัเพิ�มขึ�นจากเดิม 145,199,967 หุน้ เป็น 290,399,934 หุ้น บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้น 

และจาํนวนหุ้นของบริษทัฯ พร้อมทั�งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย์

เรียบร้อยแลว้ เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2558 
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ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัการ              

เพิ�มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนจาํนวน 145,199,967 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 174,239,915 บาท

โดยออกหุ้นสามญัใหม่เพิ�มทุนจาํนวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจาํนวนหุ้นสามญั

348,479,830 หุ้น เพื�อรองรับการจัดสรรกาํไรเพื�อจ่ายหุ้นปันผลในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล               

มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นปันผลทั�งหมดไม่เกิน 58,079,972 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

29,039,986 บาท บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดเปลี�ยนแปลงการเพิ�มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ                

พร้อมทั�งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื�อวนัที�                

23 พฤษภาคม 2559 
 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครั� งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมติั                  

ล ด ทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนัง สือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จาก เ ดิม  174 ,239 ,915 .00  บา ท                               

เป็น 174,239,822.50 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�คงเหลือจากการเพิ�มทุนและจดัสรรหุ้นปันผล 

จาํนวน 185 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท และอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 191,663,805.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 34,847,965 หุ้น      

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้น               

แต่ละรายถืออยูใ่นอตัราจดัสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท มีผลให้ทุนที�ออก

และเรียกชาํระแลว้เพิ�มขึ�น 17.42 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้เพิ�มขึ�น 17.42 ลา้นบาท 
 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้                

เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2559 

 

24.  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 

ภายใต้พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัต้องจดัสรรทุนสํารอง                

ตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สํารองจะมี

จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทุนสํารองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่าย                 

เงินปันผลได ้ ซึ� งในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ�มจากเดิมจาํนวน 3,600,000 บาท 
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25.  เงินปันผลจ่าย 
 

  เงินปันผลจ่าย 

และหุน้ปันผล 

เงินปันผล 

จ่ายต่อหุน้ 

หุน้ปันผล 

จ่ายต่อหุน้ 

 

เงินปันผล อนุมติัโดย (หน่วย : บาท) (บาท) (บาท) วนัที�จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก 

กาํไรของปี 2558 

ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ 

ประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 28เมษายน 2559 

 

46,786,644 

 

0.0611111111 

 

0.10 

 

27 พฤษภาคม 2559 
      

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก 

กาํไรของปี 2557 

ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ 

ประจาํปี 2558 เมื�อวนัที� 23เมษายน 2558 

 

72,599,965 

 

0.50 

 

- 

 

23 พฤษภาคม 2558 
 

26.  การบริหารจดัการทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงินคือการดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องการดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสมและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินไม่ให้

เกินขอ้กาํหนดของสัญญากูย้มื 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเป็น 0.64: 1.00 

และ 0.89 : 1.00 ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเป็น 0.58: 1.00 และ 

0.67: 1.00  ตามลาํดบั 
 

2.7  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 170,199,255  159,701,424  52,603,520  51,337,565 

หนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 1,309,807  (2,416,046)  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 1,024,660,001  1,070,590,965  -  - 

ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป -  4,818,336  -  - 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 25,875,963  (22,346,601)  -  - 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  1,396,370  572,188  -  - 

ค่าเสื�อมราคา 116,315,627  87,400,977  22,795,864  15,597,050 

ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 40,742,647  17,899,334  -  - 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานคลงัสินคา้ 26,213,932  33,210,204  31,118,101  34,705,222 

ค่าสาธารณูปโภค 66,134,673  71,538,826  3,721,034  4,712,559 

ตน้ทุนทางการเงิน 44,200,593  39,278,648  29,904,077  16,160,324 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอื�น 99,088,594  32,644,275  61,785,990  15,328,232 

รวม 1,616,137,462  1,492,892,530  201,928,586  137,840,952 
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28.  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

ภาษีเ งินได้ที� รับ รู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ� นสุดว ันที�  31 ธันวาคม 2559 และ 2558                     

มีรายละเอียดดงันี�  
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 30,980,144  34,721,292  7,402,357  17,026,661 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 22)        

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว (9,836,221)  7,910,793  840,844  1,485,135 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 21,143,923  42,632,085  8,243,201  18,511,796 
 

ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558                        

มีรายละเอียดดงันี�  
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

   รายได ้     รายได ้   

 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) สุทธิจาก 

 เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้ เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้

ผลต่างจากประมาณการ        

   ผลประโยชน์พนกังาน - -  - (4,910,560) 982,112 (3,928,448) 

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่า        

ยติุธรรมของเงินลงทุน 780,181 (156,036)  624,145 560,940 (112,188) 448,752 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน 970,141,201 (194,028,240)  776,112,961 - - - 

รวม 970,921,382 (194,184,276)  776,737,106 (4,349,620) 869,924 (3,479,696) 
  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

   รายได ้     รายได ้   

 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) สุทธิจาก 

 เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้ เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้

ผลต่างจากประมาณการ       

   ผลประโยชน์พนกังาน - - - (2,121,637) 424,327 (1,697,310) 

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่า       

ยติุธรรมของเงินลงทุน 780,181 (156,036)  624,145 560,940 (112,188) 448,752 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน 844,977,529 (168,995,506) 675,982,023 (38,143,703) 7,628,741 (30,514,962) 

รวม 845,757,710 (169,151,542) 676,606,168 (39,704,400) 7,940,880 (31,763,520) 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับ             

อตัราภาษีที�ใชส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งันี�  
 

                                                                                               (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 รวม  2558 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (2,631,233)  135,940,978  133,309,745  208,888,198 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0  ร้อยละ 20    ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี -  27,188,196  27,188,196  41,777,640 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:        

รายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้ภาษี -  (2,825,589)  (2,825,589)  (4,969,282) 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ -  7,665,295  7,665,295  2,447,024 

ขาดทุนทางภาษี -  (6,255,080)  (6,255,080)  (4,062,613) 

อื�นๆ -  5,207,322  5,207,322  (471,477) 

รวม -  30,980,144  30,980,144  34,721,292 

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว -  (9,836,221)  (9,836,221)  7,910,793 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน -  21,143,923  21,143,923  42,632,085 

 

                             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 79,920,247  108,357,835 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 15,984,049  21,671,567 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:    

รายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้ภาษี (8,331,755)  (3,943,810) 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 3,991,177  359,980 

อื�นๆ (4,241,114)  (1,061,076) 

รวม 7,402,357  17,026,661 

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว 840,844  1,485,135 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 8,243,201  18,511,796 
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29.  กาํไรต่อหุน้ 
 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญที�ออกจาํหน่ายแล้วระหว่างปี โดยได้ปรับจาํนวนหุ้นสามัญ               

เพื�อสะทอ้นผลกระทบของการออกหุ้นปันผล ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 และกาํไร

ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานของงวดก่อนไดถู้กคาํนวณขึ�นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลดงักล่าวไดเ้กิดขึ�น

ตั�งแต่วนัเริ�มตน้ของงวดแรกที�เสนอรายงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

กาํไรสาํหรับปี(หน่วย : บาท) 99,405,359 144,762,300  71,677,046 89,846,039 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ 1 มกราคม (หน่วย : หุน้) 348,479,645 290,399,858  348,479,645 290,399,858 

ผลกระทบจากหุน้ที�ออกและจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งงวด 

    ของการออกหุน้ปันผล (หน่วย : หุน้) 

 

- 

 

58,079,787 

  

- 

 

58,079,787 

ผลกระทบจากหุน้ที�ออกและจาํหน่ายในระหวา่งปี (หน่วย : หุน้) 8,854,702 -  8,854,702 - 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หน่วย : หุน้) 357,334,347  348,479,645  357,334,347  348,479,645 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.28 0.41  0.20 0.26 
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30.  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี�  
(หน่วย :พนับาท) 

 ธุรกิจบริการขนถ่าย 

และให้เช่าคลงัสินคา้ 

ธุรกิจให้เช่าโรงงาน 

และอาคารชุด 

ธุรกิจท่าเทียบเรือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย 

แป้งสาลีและกระสอบ 

ธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจอื�นๆ รายการระหวา่งกนั รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                 

รายไดจ้ากการขาย - - - - - - 1,397,094 1,330,374 - - - - - - 1,397,094 1,330,374 

รายไดธุ้รกิจอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - 59,124 - - - - - 59,124 - 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 130,035 230,762 104,262 111,304 37,108 - - - - - - - - - 271,405 342,066 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 94,544 118,698 - 2,330 - - 14,670 16,222 - - 7,568 7,152 (116,782) (144,402) - - 

รวมรายได ้ 224,579 349,460 104,262 113,634 37,108 - 1,411,764 1,346,596 59,124 - 7,568 7,152 (116,782) (144,402) 1,727,623 1,672,440 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 88,729 175,006 40,578 47,060 5,597 - 197,627 172,974 19,702 - 1,586 7,152 (13,994) (23,265) 339,825 378,927 

รายไดอื้�น               27,824 29,341 

ค่าใชจ่้ายในการขายและให้บริการ               (40,333) (32,991) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (143,806) (127,110) 

ตน้ทุนทางการเงิน               (44,200) (39,279) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม               (6,000) - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (21,144) (42,632) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน               112,166 166,256 

(หัก) กาํไรส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย                 

  ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย               (12,761) (21,494) 

กาํไรสาํหรับปี               99,405 144,762 

สินทรัพยท์ี�ใชใ้นส่วนงาน :-                 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 10,574 15,365 2,839 2,974 11,836 9 195,216 209,802 - - - - (2,441) (2,202) 218,024 225,948 

สินคา้คงเหลือ 2,266 1,128 - - - 529 545,340 707,322 - - - - (10) (33) 547,596 708,946 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - 129,876 129,000 - - - - 129,876 129,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 474 474 124,359 192,776 352,128 - - - - - - - - - 476,961 193,250 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์:                 

- ส่วนที�จาํแนกได ้ 1,752,580 847,899 266,374 286,001 232,081 963,566 1,088,173 417,021 - - 20 - 4,638 2,311 3,343,866 2,516,798 

- ส่วนกลาง 39,016 36,231 - - - - - - - - - - - - 39,016 36,231 

สินทรัพยอื์�น               196,369 229,471 

สินทรัพย์รวม               4,951,708 4,039,644 
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รายไดกิ้จการท่าเทียบเรือ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ส่วนหนึ� งจาํนวน 31.50 ลา้นบาท 

เป็นรายไดกิ้จการท่าเทียบเรือที�แสดงยอดสุทธิจากค่าจา้งบริหารท่าเทียบเรือ จากการที�บริษทัย่อย(ผูว้า่จา้ง)  

ไดท้าํสัญญาวา่จา้งบริษทัร่วม(ผูรั้บจา้ง) บริหารกิจการท่าเทียบเรือ กาํหนดค่าตอบแทนการรับจา้งโดยผูว้่าจา้ง

ตกลงชาํระค่าจา้ง เท่ากบัรายไดที้�เกิดจากผูรั้บจา้งบริหารกิจการท่าเทียบเรือที�เกินกว่า 6.0 ลา้นบาทต่อเดือน 

สาํหรับปีที� 1 และส่วนที�เกินกวา่ 7.0 ลา้นบาทต่อเดือน สําหรับปีที� 2 และส่วนที�เกินกวา่ 8.0 ลา้นบาทต่อเดือน 

สําหรับปีที� 3 ทั�งนี� ผูรั้บจา้งตกลงที�จะประกนัรายได้ที�เกิดจากการรับจา้งบริหารกิจการท่าเทียบเรือให้แก่                        

ผูว้่าจา้ง ในปีที� 1 รายไดไ้ม่น้อยกว่า 6.0 ลา้นบาทต่อเดือน ในปีที� 2 ไม่น้อยกว่า 7.0 ลา้นบาทต่อเดือน และ

ในปีที� 3 ไม่น้อยกว่า 8.0 ลา้นบาทต่อเดือน โดยในปีที� 2 และ 3 ผูรั้บจา้งตกลงที�จะมอบส่วนลดค่าจา้งให้แก่

ผูว้า่จา้งตามปริมาณตูสิ้นคา้ผา่นท่า ในอตัราส่วนลดต่อตูสิ้นคา้หนกั และตูสิ้นคา้เปล่า ตามอตัราที�กาํหนดใน

ขอ้ตกลงเพิ�มเติม สัญญาวา่จา้งบริหารท่าเทียบเรือ มีกาํหนดระยะเวลาวา่จา้ง 3 ปี นบัตั�งแต่วนัที� 16 สิงหาคม 2559 
 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้รายใหญ่ที�มีมูลค่าการขาย               

สูงกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 
 

31.  ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�น 
 

31.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นดงันี�  
 

  งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน 2559 2558 

 (หน่วย) วงเงินทั�งสิ�น ใชไ้ป คงเหลือ วงเงินทั�งสิ�น ใชไ้ป คงเหลือ 

เลตเตอร์ออฟการันตี พนับาท 63,100 35,074 28,026 42,500 12,979 29,521 

เลตเตอร์ออฟเครดิต พนับาท 2,810,000 560,558 2,249,442 2,690,000 1,084,238 1,605,762 

เลตเตอร์ออฟเครดิต พนัดอลล่าร์ 

สหรัฐ 

 

18,000 

 

536 

 

17,464 

 

18,000 

 

11,485 

 

6,515 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ พนับาท 2,053,215 397,635 1,655,580 2,015,000 165,817 1,849,183 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั�น พนับาท 365,000 63,000 302,000 375,000 133,000 242,000 

วงเงินกูย้มืระยะยาว  พนับาท 1,050,000 1,050,000 - 1,455,000 1,246,205 208,795 
   

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน 2559 2558 

 (หน่วย) วงเงินทั�งสิ�น ใชไ้ป คงเหลือ วงเงินทั�งสิ�น ใชไ้ป คงเหลือ 

เลตเตอร์ออฟการันตี พนับาท 18,100 16,794 1,306 7,500 6,198 1,302 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั�น พนับาท 145,000 63,000 82,000 205,000 133,000 72,000 

วงเงินกูย้มืระยะยาว  พนับาท 1,050,000 1,050,000 - 905,000 799,871 105,129 

คํ�าประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย พนับาท 380,000 380,000 - 380,000 380,000 - 
 

วงเงินสินเชื�อดงักล่าวขา้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 16 
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31.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการทาํสัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตั�ง

เครื�องจกัรดงันี�  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หน่วยและสกลุเงิน 2559 2558 2559 2558 

มูลค่างานตามสญัญา พนับาท 72,005 301,831 71,304 117,570 

ภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญา พนับาท 31,851 122,659 31,781 78,074 
      

มูลค่างานตามสญัญา พนัยโูร 6,008 6,008 - - 

ภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญา พนัยโูร 300 537 - - 
 

31.3 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัการทาํสัญญาซื�อและขายสินคา้ล่วงหนา้ที�ยงัไม่ส่งมอบดงันี�  
 

    งบการเงินรวม 

  หน่วยและสกลุเงิน  2559  2558 

สญัญาซื�อวตัถุดิบล่วงหนา้  พนัดอลลาร์สหรัฐฯ  10,267  3,382 
 

31.4 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัเกี�ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานด้านผูใ้ห้เช่าซึ� งจะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า              

ในอนาคต และมีภาระผูกพนัจากสัญญาจ้างบริหารท่าเทียบเรือ ซึ� งจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต 

สาํหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดงันี�  

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ภายในหนึ�งปี 154,875  27,173  53,592  63,429 

2-5 ปี 256,472  -  92,036  50,093 

5 ปี ขึ�นไป 1,742  -  334,218  346,027 

รวม 413,089  27,173  479,846  459,549 
 

31.5 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัเกี�ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานด้านผูเ้ช่าซึ� งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายค่าเช่า                   

ในอนาคตสาํหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดงันี�  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ภายในหนึ�งปี 8,266  11,844  -  - 

2-5 ปี 14,630  18,441  -  - 

5 ปี ขึ�นไป 9,193  11,412  -  - 

รวม 32,089  41,697  -  - 
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3.2  เครื�องมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงอนัเกี�ยวเนื�องกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยอตัราแลกเปลี�ยนในตลาด

และจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซึ� งกลุ่มบริษทัจะพิจารณาใช้เครื�องมือทางการเงินที�เหมาะสม

เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายที�จะถือหรือออกเครื�องมือทางการเงิน

เพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้ 
 

ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบับญัชีลูกหนี�การคา้ ซึ� งส่วนใหญ่เกิดจาก

การขายและการให้บริการกบัลูกค้า อย่างไรก็ตามเนื�องจากกลุ่มบริษทัมีนโยบายการให้สินเชื�อที�ระมดัระวงั 

นอกจากนี� ลูกหนี�ของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยลูกหนี�หลายราย ดงันั�นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดร้ับความ

เสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหนี�  
 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�เกิดขึ�นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยในตลาดใน

อนาคต ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั

บริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจดัสรรเงินกูย้ืมที�เป็นอตัราดอกเบี�ยคงที� 

และลอยตวัใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทัซึ� งมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไม่มี  รวม  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี  2 ถึง 5 ปี  ปรับขึ�นลง  ดอกเบี�ย    ดอกเบี�ย 

     ตามราคาตลาด      

สินทรัพย์ทางการเงนิ            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  97,707,985  48,875,449  146,583,434  0.1-0.75 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น-พนัธบตัรรัฐบาล -  853,096  -  -  853,096  4.50 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น -  -  -  218,023,866  218,023,866  - 

รวม -  853,096  97,707,985  266,899,315  365,460,396   

            

หนี�สินทางการเงนิ            

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 382,792,923  -  66,000,000  -  448,792,923  2.25-3.10 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  703,322,000  -  703,322,000  3.39-4.53 

หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 3,417,830  581,089  -  -  3,998,919  3.96-5.55 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  -  387,223,649  387,223,649  - 

รวม 386,210,753  581,089  769,322,000  387,223,649  1,543,337,491   
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไม่มี  รวม  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี  2 ถึง 5 ปี  ปรับขึ�นลง  ดอกเบี�ย    ดอกเบี�ย 

     ตามราคาตลาด       

สินทรัพย์ทางการเงนิ            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  158,300,242  22,532,944  180,833,186  0.10-0.38 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น-พนัธบตัรรัฐบาล -  860,410  -  -  860,410  4.50 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น -  -  -  225,948,062  225,948,062  - 

รวม -  860,410  158,300,242  248,481,006  407,641,658   

            

หนี�สินทางการเงนิ            

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 830,656,014  -  133,000,000  -  963,656,014  2.31-3.15 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  618,214,736  -  618,214,736  3.64-4.53 

หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 5,089,644  1,362,684  -  -  6,452,328  3.96-5.65 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  -  135,362,210  135,362,210  - 

รวม 835,745,658  1,362,684  751,214,736  135,362,210  1,723,685,288   

    

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไม่มี  รวม   

 ภายใน 1 ปี  2 ถึง 5 ปี  ปรับขึ�นลง  ดอกเบี�ย     

     ตามราคาตลาด      

สินทรัพย์ทางการเงนิ            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  12,008,526  (536,048)  11,472,478  0.13-0.38 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น-พนัธบตัรรัฐบาล -  373,207  -  -  373,207  4.50 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น -  -  -  9,117,673  9,117,673  - 

รวม -  373,207  12,008,526  8,581,625  20,963,358   

            

หนี�สินทางการเงนิ            

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -  -  63,000,000  -  63,000,000  2.80-3.10 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  703,322,000  -  703,322,000  3.38-4.53 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้ง -  -  162,000,000  -  162,000,000  1.63 

หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 2,712,383  180,190  -  -  2,892,573  5.11-5.55 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  -  23,974,885  23,974,885  - 

รวม 2,712,383  180,190  928,322,000  23,974,885  955,189,458   
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไม่มี  รวม  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี  2 ถึง 5 ปี  ปรับขึ�นลง  ดอกเบี�ย    ดอกเบี�ย 

     ตามราคาตลาด       

สินทรัพย์ทางการเงนิ            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  10,269,730  238,359  10,508,089  0.13-0.38 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น-พนัธบตัรรัฐบาล -  376,408  -  -  376,408  4.50 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น -  -  -  6,959,568  6,959,568  - 

รวม -  376,408  10,269,730  7,197,927  17,844,065   

            

หนี�สินทางการเงนิ            

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -  -  133,000,000  -  133,000,000  2.90-3.15 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  542,081,200  -  542,081,200  3.64-4.53 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้ง -  -  100,000,000  -  100,000,000  1.63 

หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 3,817,366  654,977  -  -  4,472,343  4.37-5.65 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  -  22,778,838  22,778,838  - 

รวม 3,817,366  654,977  775,081,200  22,778,838  802,332,381   
 

 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสินทรัพยเ์ป็น

เงินตราต่างประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ                

ซึ� งไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนโดยมีรายละเอียดดงันี�  
 

  งบการเงินรวม 

สกลุเงิน  2559 2558 

ยโูร  300,400 537,150 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้าํสัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนในการจ่ายชาํระหนี� สินในรูปเงินตรา

ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

  งบการเงินรวม 

 หน่วยและสกลุเงิน 2559 2558 

จาํนวนเงินที�ทาํสญัญา ดอลล่าร์สหรัฐฯ 14,436,789 10,539,048 

มลูค่าตามสญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 508,796,689 373,617,232 

มลูค่ายติุธรรมตามสญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 517,176,558 381,556,199 
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื� อเ งินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อัตราที�ก ําหนด                 

โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั�น ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

มูลค่ายติุธรรม 

เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั� นและเงินกู ้ย ืม               

มีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงเชื�อวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สินทางการเงินดงักล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
 

33.  กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 
 

กลุ่มบริษทัและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา                       

ที�ขึ�นอยูก่บัอายุงานของพนกังานกองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี� มีสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ�งเป็นผูบ้ริหาร

จดัการกองทุนและจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินรวมไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 

0.75 ลา้นบาท และ 0.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 0.18 ลา้นบาท และ 

0.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

3.4  ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

แยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  
 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (หมายเหตุ 11) 2,292,589 - - 2,292,589 

ที�ดินที�แสดงดว้ยราคาที�ตีใหม ่ - - 1,736,345,695 1,736,345,695 
     

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและใบสาํคญั 

แสดงสิทธิซื�อหุ้น 785,393,939 - - 785,393,939 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 897,473,055 897,473,055 
     

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

สญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศ 

ล่วงหนา้ (หมายเหตุ 32) 

 

- 

 

517,176,558 

 

- 

 

517,176,558 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (หมายเหตุ 11) 1,512,408 - - 1,512,408 

ที�ดินที�แสดงดว้ยราคาที�ตีใหม ่ - - 779,372,041 779,372,041 
     

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและใบสาํคญั 

แสดงสิทธิซื�อหุ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้น 

 

603,571,487 

 

- 

 

- 

 

603,571,487 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 314,937,757 314,937,757 
     

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

สญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศ 

ล่วงหนา้ (หมายเหตุ 32) 

 

- 

 

381,556,199 

 

- 

 

381,556,199 
     

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (หมายเหตุ 11) 2,292,589 - - 2,292,589 

ที�ดินที�แสดงดว้ยราคาที�ตีใหม ่ - - 1,468,799,570 1,468,799,570 
     

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและใบสาํคญั 

แสดงสิทธิซื�อหุ้น 785,393,939 - - 785,393,939 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 984,961,923 984,961,923 
 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (หมายเหตุ 11) 1,512,408 - - 1,512,408 

ที�ดินที�แสดงดว้ยราคาที�ตีใหม ่ - - 623,822,041 623,822,041 
     

สินทรัพย์ที�เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและใบสาํคญั 

แสดงสิทธิซื�อหุ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้น 

 

603,571,487 

 

- 

 

- 

 

603,571,487 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 419,801,618 419,801,618 
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3.5  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 58-2293-1-00-1-0               

ลงวนัที� 31 สิงหาคม 2558 ในกิจการขนถ่ายสินคา้สําหรับเรือบรรทุกสินคา้ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 และ 34 

และให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริม

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 5 ปี แต่ไม่เกิน 

198.00 ลา้นบาท ทั�งนี� จะปรับเปลี�ยนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนที�แทจ้ริง 

นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 

 

3.6  คดีฟ้องร้อง 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งมีคดีความจากการถูกเจา้หนี� ฟ้องร้อง เรื�องผิดสัญญาวา่จา้งขนส่งสินคา้ โดยให้

ชาํระค่าเสียหายเป็นเงิน 14.03 ลา้นบาท พร้อมคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้อง

จนกวา่จะไดช้าํระหนี� เสร็จสิ�น 
 

เมื�อวนัที� 15 มกราคม 2559 ศาลชั�นตน้ไดพ้ิพากษาให้บริษทัย่อย ชาํระเงินแก่เจา้หนี� เป็นจาํนวน 

2.00 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดาํเนินการยื�นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาศาลชั�นตน้  
 

ต่อมาเมื�อวนัที� 13 กนัยายน 2559 ศาลอุทรณ์ไดพ้ิพากษาให้บริษทัยอ่ย ชาํระเงินแก่เจา้หนี� เป็นจาํนวน 

1.00 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดย้ื�นคดัคา้นคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยมีการรับรู้

ประมาณการหนี� สินไวแ้ลว้ ซึ� งผูบ้ริหารเชื�อวา่จะเพียงพอต่อความเสียหายที�อาจเกิดขึ�น 

 

3.7  การจดัประเภทรายการ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ได้มีการจดัประเภท

รายการใหม่ เพื�อให้สอดคล้องกบัการนําเสนองบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนสาํหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามที�รายงานไปแลว้ โดยมีรายละเอียดดงันี�  
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ก่อนการ 

จดัประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 

เพิ�ม(ลด) 

หลงัการ 

จดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558    

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 231,003,164 (5,055,102) 225,948,062 

สินคา้คงเหลือ 704,412,731 4,533,068 708,945,799 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 24,515,293 (1,750,861) 22,764,432 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 6,645,844 2,272,895 8,918,739 
    

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนการ 

จดัประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 

เพิ�ม(ลด) 

หลงัการ 

จดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558    

สินคา้คงเหลือ - 297,522 297,522 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,435,521 (297,522) 1,137,999 
 

3.8  เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในงบการเงิน 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 2/2560 ของบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั 

(มหาชน) เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซึ� งจะจดั

ขึ�นในวนัที� 27 เมษายน 2560 เพื�อขออนุมติัการจดัสรรกาํไรจากการดาํเนินงานปี 2559 เป็นสํารองตาม

กฎหมายจาํนวน 3.60 ลา้นบาท และใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็น

จาํนวนเงินทั�งสิ�น 23.00 ลา้นบาท 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 2/2560 ของบริษทั ที เอสฟลาวมิลล์ จาํกดั 

(มหาชน) เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซึ� งจะจดั

ขึ�นในวนัที� 27 เมษายน 2560 เพื�อขออนุมติัการจดัสรรกาํไรจากการดาํเนินงานปี 2559 เป็นสํารองตาม

กฎหมายจาํนวน 3.50 ลา้นบาท และใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็น

จาํนวนเงินทั�งสิ�น 23.96 ลา้นบาท ซึ� งเมื�อรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผล

ทั�งสิ�นอตัราหุน้ละ 0.15 บาท 
 

3.9  การอนุมติังบการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินแลว้ เมื�อวนัที�23กุมภาพนัธ์ 2560 
 

     


