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                      วสัิยทศัน์ 
       
  

เป็นผูน้าํดา้นการให้บริการคลงัสินคา้ ท่าเทียบเรือและธุรกิจต่อเนื�องที�มีมาตรฐานระดบัสากล โดยบริหารงาน

ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล เพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนื 

 

 

                        

พนัธกจิ 
 
 

 

 

 พฒันาการใหบ้ริการเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีคุณภาพและเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งขนักบัผูป้ระกอบการในธุรกิจเดียวกนัแบบมืออาชีพในระดบัมาตรฐานสากล 

 ติดตามขอ้มูลด้านการตลาดตลอดจนข่าวสารต่างๆ อย่างทันท่วงทีเพื�อลดความเสี�ยงในการปฏิบัติงาน     

ควบคู่ไปกบัการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

 แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื�อสร้างผลกาํไรให้แก่บริษทัและผูถื้อหุ้นและ               

คืนผลตอบแทนสู่สงัคม  ผูถื้อหุน้  ลูกคา้  พนกังานและผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

 บริหารงานโดยใชคุ้ณธรรมและธรรมาภิบาลปราศจากการคอร์รัปชั�น  ทั� งธุรกิจปัจจุบนัและการลงทุนใน

ธุรกิจใหม่เพื�อดาํเนินธุรกิจอยา่งย ั�งยนื  

 
 



                 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)    รายงานประจ าปี 2560 

2 ขอ้มูลบริษทั 

  
 

 

 
 
 

สาส์นประธานกรรมการบริษัท 
บริษทัด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการบริการดา้นขนส่งและโลจิสติกส์ 

และด าเนินธุรกิจในดา้นการให้บริการขนถ่ายสินคา้ ท่าเทียบเรือ รวมทั้งโกดงั
สินคา้ให้เช่า พร้อมกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ดว้ยวสิยัทศัน์ “เป็นผูน้ า
ด้านการให้บริการคลังสินคา้ ท่าเทียบเรือและธุรกิจต่อเน่ืองท่ีมีมาตรฐาน            
ระดบัสากล โดยบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน”             
มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างย ั่งยืน เป็น รูปธรรมและเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม                
ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลท่ีดีโปร่งใส  เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็นองค์กร                 
ท่ี มุ่ งพัฒน าความ คิด บุ คลากรให้ เติบ โตอย่าง มีความ รู้และ ร่วมกัน                      
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 

ในปี 2560 บริษัทประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายการลดต้นทุนในหลายด้าน โดยมีการปลูกฝัง                  
การสร้างจิตส านึกท่ีดีในการควบคุมต้นทุนเข้าไปในวฒันธรรมองค์กร ตั้ งแต่ผู ้บริหารระดับสูงจนถึงผู ้ปฏิบัติงาน                 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นคลงัสินคา้ การจดัหาวตัถุดิบ การผลิต หรือการขนส่ง อีกทั้งยงัเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้พร้อม
ส าหรับการขยายตลาด นอกจากนั้นเพราะความได้เปรียบในเร่ืองท่ีตั้ งของท่าเรือและคลงัสินคา้ท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกัน                
ท าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนจากการประหยดัต่อขนาดท าให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทปรับตัวข้ึน                     
โดยบริษทัสามารถท าก าไรสุทธิ 96.855 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ี 71.677 ลา้นบาท  

 

ในนามของประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณส าหรับความไวว้างใจและความเช่ือมัน่จากผูถื้อหุ้น นักลงทุน 
สถาบันการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ ลูกคา้ตลอดจนผูบ้ริหาร และพนักงานทุกท่านท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยด าเนินธุรกิจ              
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซ่ือสัตย์ ส่งผลให้บริษัทประสบความส าเร็จจนถึงทุกวนัน้ี บริษัทขอยืนยนัว่า                 
จะด าเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตระหนักถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบ               
ต่อส่ิงแวดลอ้ม  สงัคม  เพ่ือใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 

 

 
 

(นายปรีชา  อรรถวภิชัน์) 
ประธานกรรมการบริษทั 
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3 ขอ้มูลบริษทั 

  

 

 

 
 
 

สาส์นจากประธานกรรมการบริหาร 
ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล เป็นผูน้ําการ

บริการดา้นขนส่งและโลจิสติกส์และดาํเนินธุรกิจในดา้นการให้บริการขนถ่าย

สินค้า  ท่าเทียบเรือ รวมทั� งโกดังสินค้าให้เช่าที� มีจุดเด่นด้านการให้บริการ               

แบบครบวงจรและเป็นมิตรต่อสิ� งแวดล้อม พร้อมเสาะแสวงหาแนวทาง             

เพื� อปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ เพื� อสนองตอบต่อความต้องการ                  

ของผู ้เกี� ยวข้องทุกฝ่าย  เพื�อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและมีส่วน              

ช่วยเหลือสังคมหัวใจสําคัญที�ทําให้บริษัทฯ เป็นผู ้นําด้านการให้บริการ              

มาจากการให้ความสําคญักับทรัพยากรบุคคล  โดยบริษทัฯ มีนโยบายพฒันา

พนักงานภายในองค์กรให้มีคุณภาพและเป็นกาํลงัสาํคญัในการร่วมสร้างสรรค์

นวตักรรมใหม่ๆและพฒันาดว้ยความร่วมมือของทุกฝ่าย  
 

นอกจากนี�  การดําเนินธุรกิจยงัยึดหลักจริยธรรมที� ดีและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้วางแนวทาง                    

เพื�อเข้าร่วมกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื�อเป็นส่วนหนึ� งของ                 

ภาคเอกชนที�ต้องการสร้างความตระหนักถึงปัญหาและสร้างสรรค์สังคมไทยไปสู่การปลอดคอร์รัปชั�นด้านมิติ                     

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ�งแวดล้อมและพร้อม                  

เขา้ไปช่วยลดผลกระทบดงักล่าว  
 

ปี  2560 เป็นอีกหนึ� งปีที� เศรษฐกิจของประเทศยงัชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตามผลประกอบการของบริษัท                   

ในช่วงที�ผ่านบริษทัสามารถสร้างรายได้จากการขายและบริการเพิ�มขึ�น โดยในปี 2560 บริษัทสามารถทํากาํไรสุทธิได ้                   

96.855 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นเมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2559 จาํนวน 71.677 ลา้นบาท  
 

ข้างต้นทั� งหมดนี�  คือปณิธานแห่งความมุ่งมั�นและความตั� งใจของ บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล ที�พร้อมจะ              

ประกอบธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู ้มีส่วนได้เสียเศรษฐกิจ สังคม และสิ� งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม                       

และจรรยาบรรณตลอดจนมีธรรมภิบาลเป็นเครื�องกํากับให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื�อสัตย ์สุจริต 

โปร่งใสและยุติธรรม ในขณะเดียวกันก็มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อมอนัจะเป็น                  

กญุแจสาํคญัสู่การเติบโตขององคก์รอยา่งย ั�งยนืไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

(นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์) 

ประธานกรรมการบริหาร 
 



            บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                         รายงานประจ าปี 2560                                                                                                                       

4                                                                                                                                              ขอ้มูลบริษทั 

  

 

 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้ งจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัฯ จ านวน 3 ท่าน โดยมีนายจเด็จ  อินสวา่ง 
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการนายสุวฒัน์  สัมมาชีพวิศวกุล                    
ซ่ึงเป็นผู ้มีความรู้ทางด้านบัญชีและนางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ  

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 คร้ัง              
และกรรมการทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมครบทุกคร้ัง การเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านไดร้ายงานไวใ้นรายงานประจ าปี 2560 และไดด้ าเนินการต่างๆ 
สรุปไดด้งัน้ี 

1.  ทบทวนรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปีของบริษทั
และงบการเงินรวมของบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาขอ้มูลทางบญัชีการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินดงักล่าว โดยประชุมพิจารณาร่วมกบัผูบ้ริหารในสายงานบัญชีของบริษทัและ
บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด ผูต้รวจสอบบัญชีอย่างสม ่าเสมอ โดยมีการรายงานข้อสังเกตจากการสอบทานและ
ตรวจสอบ  ทั้ งน้ีในระหว่างการสอบทานและตรวจสอบของผูส้อบบัญชีไม่พบการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของ               
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

2.  เขา้ร่วมประชุมกับบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั  ผูต้รวจสอบภายใน เพื่อประเมินประสิทธิผล               
และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ประเด็นส าคัญท่ีตรวจพบตลอดจนติดตามผล                     
การปรับปรุงแกไ้ขประเด็นท่ีตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกนัเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย ซ่ึงน าเสนอโดยผูต้รวจสอบ-
ภายใน  โดยเนน้ความเป็นอิสระของทั้งผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก 

3.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 โดยเน้นหนักในเร่ืองท่ีจะมีความเส่ียง            
ท่ีมีผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยติดตามผลการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ-
ภายในให้มีการด าเนินการอยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ืองเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัในเครือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด     

4.  ทบทวนระบบการก ากบัดูแลการปฏิบัติงานตามขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั
รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประชุมร่วมกับ
ผูบ้ริหารสายงานบญัชี   ผูต้รวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน      

5.  พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะในกรณีท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย  โดยถือหลกัความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอตามหลกัในการปฏิบติังาน
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

6. ประเมินผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ของผูต้รวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้งค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและการตรวจสอบภายใน
ท่ีเหมาะสมเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นชอบในการเสนอรายช่ือผูส้อบบัญชีและค่าตอบแทน              
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งส าหรับปี 2561 

7.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติักฎบตัรคณะกรรมการ-
ตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

ในการด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนและพิจารณาการด าเนินงาน
ของบริษทั โดยพิจารณาร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก โดยรวมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอและมีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั้ งงบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป
เช่ือถือได ้ โดยไดน้ าระบบการบริหารความเส่ียงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาดว้ยแลว้ 
               
 
 

(นายจเด็จ  อินสวา่ง) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษทั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
             นายปรีชา  อรรถวภิัชน์                              นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ์                                นายจเด็จ  อนิสว่าง 
                ประธานกรรมการ                              ประธานบริหาร                                กรรมการอสิระและ 

             ประธานตรวจสอบ 
                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    นายสุวฒัน์  สมัมาชีพวิศวกลุ                    นายชนะชัย  ชุตมิาวรพนัธ์ 
                กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ                                       กรรมการบริษัท และ 
             ประธานสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                                               ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร                                                                                          
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คณะกรรมการบริษทั 
 
 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
      นายณรงค์  เจนลาภวฒันกลุ                        นายพงศ์  ชินธรรมมติร                            นางพวงทพิย์  ศิลปศาสตร์ 
            กรรมการบริษัท                                                  กรรมการบริษัทและ                                      กรรมการอสิระ 
          กรรมการบริหาร                            กรรมการบริหาร                                          กรรมการตรวจสอบ   

                                                                                                                                                              กรรมการสรรหาและ  
                                                                                                                                                              พจิารณาค่าตอบแทน 

             

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชลชั  ชินธรรมมติร์                    นายสมชาย  ชินธรรมมติร์ 
                                     กรรมการบริษัท                                            กรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
     นายธนดล  สุจภิิญโญ                      นายวนิย์  ชินธรรมมติร     นางสาวจุฑาทพิย์  อรุณานนท์ชัย 
        กรรมการบริษัท                             กรรมการบริษัท                            กรรมการอสิระ  
                      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
                       นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์                           นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ 
                       กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร                                              กรรมการบริษัท และ 
                                                                                        กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ    
 

1.1  เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 
 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
ท่ีประชุมได้มีมติก าหนดวิสัยทัศน์และพนัธกิจ โดยมีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลกัการ
ด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู ้มี ส่วนได้เสีย                           
ภายใต ้ วสิยัทศัน์  และพนัธกิจ  ดงัน้ี 

 

วิสัยทัศน์   เป็นผูน้ าด้านการให้บริการคลงัสินคา้ ท่าเทียบเรือและธุรกิจต่อเน่ืองท่ีมีมาตรฐานระดับสากล 
โดยบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

พนัธกจิ   
1)  พฒันาการใหบ้ริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีคุณภาพและเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งขนักบัผูป้ระกอบการในธุรกิจเดียวกนัแบบมืออาชีพในระดบัมาตรฐานสากล 
2)  ติดตามขอ้มูลดา้นการตลาดตลอดจนข่าวสารต่างๆ อยา่งทนัท่วงทีเพ่ือลดความเส่ียงในการปฏิบติังานควบคู่              

ไปกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 
3)  แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพ่ือสร้างผลก าไรให้แก่บริษัทและผูถื้อหุ้นและ              

คืนผลตอบแทนสู่สงัคม, ผูถื้อหุน้, ลูกคา้, พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4)  บริหารงานโดยใช้คุณธรรมและธรรมาภิบาลปราศจากการคอร์รัปชั่น ทั้ งธุรกิจปัจจุบันและการลงทุน                     

ในธุรกิจใหม่เพ่ือด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื  
เป้าหมายระยะยาวในการด าเนินธุรกิจของบริษทั คือ การพฒันาธุรกิจบริการขนถ่ายสินค้าให้มีความสะดวก

รวดเร็วเพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าท่ีน าสินคา้เข้ามาใช้บริการให้มีความหลากหลายข้ึนไม่เพียงแต่เฉพาะสินค้าหลัก ได้แก่        
น ้ าตาลทรายดิบและน ้ าตาลทรายขาวเท่านั้น    

ในระยะสั้ นบริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ว มีสถานท่ีและ                
ส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้อยา่งเพียงพอ  มีระบบการบริการลูกคา้โดยลูกคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินคา้            
และบริการไดต้ลอดเวลาดูแลซ่อมบ ารุงสถานท่ีตลอดจนเคร่ืองจกัรต่างๆ  เพ่ือพร้อมท่ีจะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตลอดเวลา 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมน ้ าตาล 
ประกอบดว้ยโรงงานน ้ าตาลจ านวน 9 โรงงาน เป็นผูเ้ร่ิมก่อตั้งโดยใชช่ื้อวา่บริษทั เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล คอปอเรชัน่ จ ากดั 
มีเป้าหมายเพื่อใชค้ลงัสินคา้และท่าเทียบเรือบนพ้ืนที่ประมาณ 93 ไร่ และต่อมาซ้ือที่ดินเพิ่มเติมและสามารถขยายพ้ืนท่ี      
ถึงปัจจุบนัออกไปเป็น 152 ไร่ 3 งาน 53.2 ตารางวา  เพ่ือใชเ้ป็นท่ีเก็บพกัรอสินคา้น ้ าตาลเพ่ือเตรียมขนถ่ายข้ึนเรือเดินสมุทร
และวางแผนให้คลงัสินคา้ติดแม่น ้ าเจ้าพระยาแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางของโรงงานน ้ าตาลของกลุ่มสมาชิก ซ่ึงประกอบด้วย            
โกดงัเก็บสินคา้จ านวน 32 หลงั  ท่าเทียบเรือจ านวน 3 ท่า   ต่อมาในปี 2520 ไดก่้อตั้งบริษทั ไทยชูการ์คลงัสินคา้ จ ากดั และ
บริษทั ไทยชูการ์ขนส่ง จ ากดั   ปี 2521 ก่อตั้งบริษทั ไทยชูการ์ ไซโลแวร์เฮา้ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และเม่ือมีลูกคา้โรงงาน
นอกกลุ่มสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน  ในปี 2526 จึงไดก่้อตั้งบริษทั ชูการ์ไซโลคลงัสินคา้ จ ากดั และปี 2530 ก่อตั้งบริษทั ที เอส 
คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทัดงักล่าวก่อตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินธุรกิจคลงัสินคา้โดยสร้างคลงัเก็บน ้ าตาลทรายดิบแบบเทกองเพ่ือรองรับ
ธุรกิจขนถ่ายน ้ าตาลเป็นหลกั  บริษทั เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล คอปอเรชัน่ จ ากัด  ไดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน           
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2533 และได้แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดในปี 2537             
ใชช่ื้อใหม่วา่ “บริษทั ไทยชูการ์  เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)”  ทะเบียนเลขท่ี 0107537001692 มาจนถึงปัจจุบนั  
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ในปี 2530  บริษัท ที เอส คลังสินคา้ จ ากัด (บริษัทย่อย) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท       
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท  เรียกช าระแล้วหุ้นละ 25.- บาท เป็นเงิน 
12,500,000  บาท  บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 62.60 ของทุนจดทะเบียนด าเนินธุรกิจ
คลงัสินคา้ โดยรับฝากสินคา้ประเภทน ้ าตาลทรายดิบแบบเทกองและน ้ าตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบเพ่ือรอการขนถ่าย
ข้ึนเรือเดินสมุทร ซ่ึง บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  

ในปี 2544 บริษทัย่อย 3 บริษทั ไดแ้ก่บริษทั ไทยชูการ์คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ไซโลแวร์เฮา้ส์         
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และบริษทั ชูการ์ไซโลคลงัสินคา้ จ ากดั ไดคื้นใบอนุญาตประกอบกิจการคลงัสินคา้ให้แก่ส านกัพฒันา-
ธุรกิจคลงัสินคา้และห้องเยน็ กระทรวงพาณิชย ์ เหลือเพียงบริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ท่ีด าเนินธุรกิจคลงัสินคา้เพียงแห่งเดียว   
ทั้งน้ีเพ่ือลดความซ ้ าซอ้นของงานดา้นเอกสารลงและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเพ่ือด าเนินธุรกิจต่างๆ           
ท่ีมีความหลากหลายข้ึน ดงัน้ี 

ในปี 2548 บริษทั ไทยชูการ์ ไซโลแวร์เฮา้ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั        
มีทุนจดทะเบียนจ านวน 50 ล้านบาท เรียกช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าจดทะเบียนประกอบธุรกิจให้เช่าห้องพกัอาศัยโดยมี      
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 79.78  ปัจจุบนัด าเนินธุรกิจให้เช่าหอ้งพกัอาศยัโดยมีอาคาร- 
ท่ีพกัอาศยัขนาดความสูง 9 ชั้น มีห้องพกัจ านวน 262 ห้อง  ตั้งอยูใ่นซอยเอราวณัส่ิงทอ ถนนปู่เจา้สมิงพราย อ าเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปราการ  ในปี 2558 มีผูเ้ช่าอยูร้่อยละ 94.07 ของห้องพกัทั้งหมด  และในปี 2552 ไดก่้อสร้างอาคารให้เช่าพกัอาศยั
เพ่ิมอีก 1 หลงั มีห้องพกัประมาณ 45 ห้อง ตั้งอยูบ่นท่ีดินของบริษทัฯ ในซอยสยามไซโล  ถนนปู่เจา้สมิงพราย อ าเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปราการ  เร่ิมด าเนินการให้เช่าพกัอาศยัไดใ้นช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2552  ในปี 2558  มีผูเ้ช่าอยูร้่อยละ 97.22 
ของหอ้งพกัทั้งหมด   

ในปี 2549 บริษัท ไทยชูการ์คลังสินค้า จ ากัด เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท               
เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้งสาลีและเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากัด โดยเร่ิมด าเนินการตั้ งแต่                  
เดือนมิถุนายน 2550 และจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกจ านวน 200 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด 
(มหาชน)  ถือหุน้อยูร้่อยละ 98.82   ต่อมาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 จดทะเบียนลดทุนลงเหลือ 200 ลา้นบาท  เพ่ือด าเนินการยืน่ค  าขอ
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  โดยมี บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 98.82 ต่อมาในเดือน
มิถุนายน 2553  ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  โดยใช้ช่ือว่า “บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากัด (มหาชน)” (TMILL)        
และเปล่ียนมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท)   ต่อมาในปี 2555 เพ่ิมทุน                          
จดทะเบียนอีกจ านวน 85  ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 200 ลา้นบาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 285 ลา้นบาท 
โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 85 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาทเพ่ือรองรับการเสนอขายหุน้สามญัใหม่ให้แก่นกัลงทุนทัว่ไป
ในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ และไดรั้บการอนุมติัให้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ                       
เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในปัจจุบนัร้อยละ 69.35 

ในปี 2550 บริษทั  ไทยชูการ์ขนส่ง จ าก ัด  เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษทั  ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ าก ัด       
(บริษทัยอ่ย) และจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิมจ านวน 5 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 77.44  ประกอบธุรกิจรับขนส่งสินคา้แป้งสาลีโดยมีลูกคา้บริษทัในเครือใชบ้ริการไดแ้ก่ บริษทั        
ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั  ต่อมาในปี 2551  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ไดเ้ช่าอาคารคลงัสินคา้จากบริษทั ไทยชูการ์ 
เทอร์มิเน้ิล จ ากดั  (มหาชน) เพ่ือปรับปรุงและติดตั้งเคร่ืองจกัรเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ์เพ่ือจ าหน่าย
ให้แก่โรงงานน ้ าตาล โรงงานแป้งสาลีและจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ภายนอกท่ีใชบ้รรจุพืชผลทางการเกษตร ปุ๋ย และอ่ืนๆ โดยเร่ิม
ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายในเดือนตุลาคม 2551   และในปี 2552 เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 30 ลา้นบาทเพ่ือติดตั้งเคร่ืองจกัร
เพ่ิมเติมเป็นทุนจดทะเบียนในปัจจุบนัจ านวน 80 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 85.90 
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ในปี 2552 บริษทั ชูการ์ไซโลคลงัสินคา้ จ าก ัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษทัเป็น บริษทั ที เอส  
อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั (บริษทัยอ่ย) และเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 170 ลา้นบาทเป็นทุนจดทะเบียนปัจจุบนัจ านวน 
200 ลา้นบาท  โดยบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 94.31  เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงงานกลัน่น ้ ามนั
ปาลม์เพื่อบริโภค  ต่อมาในปี 2555 จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 600 ลา้นบาท  ซ่ึงบริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 97.48 

ในปี 2555  บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากัด (มหาชน) (บริษทัย่อย) ไดรั้บอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ให้ท าการซ้ือขายหุ้นสามัญในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามัญ       
เพ่ิมทุนจ านวน 85 ลา้นหุน้ จ าหน่ายให้แก่ประชาชนทัว่ไป ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยลดลงจากร้อยละ 
98.82 เหลือร้อยละ 69.34 หรือคิดเป็นอตัราลดลง (Dilution Effect) เท่ากบัร้อยละ 29.82  

  
1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั  ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา  

ปี 2556 
1) บริษทัท าการก่อสร้างโกดงัเก็บสินคา้เพ่ิมจ านวน 2 หลงั  เน้ือท่ีรวม 12,237  ตารางเมตร 
2)  บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บผลกระทบจากราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบในตลาดตกต ่า

สืบเน่ืองจากผลผลิตปาลม์ทัว่ประเทศลน้ตลาดท าให้ตน้ทุนน ้ ามนัปาลม์ดิบในสต๊อกสูงกวา่ราคาตลาดมาก  ท าให้ประสบ-   
ผลขาดทุน ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้บริษทั โอพีจีเทค จ ากดั เช่ากิจการโรงกลัน่น ้ ามนัปาล์มเป็นระยะเวลา 3 ปี  
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 
 ปี 2557 
 1)  บริษทัท าการก่อสร้างโกดงัเก็บสินคา้เพ่ิมจ านวน 1 หลงั เน้ือท่ีรวม 2,800 ตารางเมตร                 
 ปี 2558 
 1)  บริษทัท าการก่อสร้างอาคารส านกังานใหม่ 7 ชั้น จ านวน 1 อาคาร  

2)  บริษทัท าการก่อสร้างโกดงัเก็บสินคา้เพ่ิมจ านวน 1 หลงั มีเน้ือท่ีรวม 2,660 ตารางเมตร  
3)  บริษทัได้อนุมตัิโครงการท่าเทียบเรือตูค้อนเทนเนอร์ โดยให้บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ากัด 

(“บริษทัย่อย”) เป็นผูล้งทุนใช้พ้ืนท่ีส าหรับโครงการฯ รวมทั้ งส้ิน 32,388 ตารางเมตร สามารถรองรับตูค้อนเทนเนอร์          
รวมทั้งหมด 3,500 Teus  

4)  บริษทัไดอ้นุมติัใหมี้การด าเนินโครงการมหาวงษว์ลิล่า เพ่ือก่อสร้างอาคารพาณิชย ์จ านวน 25 ยนิูต และทาวน์เฮาส์ 
จ านวน 77 ยนิูต 

5) บริษทัยกเลิกการท าธุรกิจรับฝากกากน ้ าตาล(โมลาส) ซ่ึงทางผูบ้ริหารมีความเห็นว่าปัจจุบนัมีการติดต่อจาก
ลูกคา้เพ่ือขอรับฝากกากน ้ าตาลลดลง 

6) ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท เม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปล่ียนแปลง             
จ านวนและมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไว ้(Par Value) ของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ1.00 บาท จ านวน 145,199,967 หุ้น 
เป็นมูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาท จ านวน 290,399,934 หุ้น  โดยหุ้นสามัญ ท่ีออกและเรียกช าระแล้วเพ่ิม ข้ึนจากเดิม                         
จ านวน 145,199,929 หุ้น เป็นจ านวน 290,399,858 หุ้น  และบริษัทฯ ยงัคงมีจ านวนหุ้นท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล                  
ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2555 คร้ังท่ี 1/2556 จ านวน 38 หุ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าว                        
ท าใหมี้จ านวนหุน้คงเหลือเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 76 หุน้  

ปี 2559 
1)  บริษทั โอพีจีเทค จ ากดั ผูเ้ช่าโรงกลัน่น ้ ามนัปาล์ม ของบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั  (บริษทัยอ่ย)            

ได้ต่อสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั้ งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562  และผู ้เช่าได้ขอเช่า                
โกดงัสินคา้หมายเลข 27 และถงัน ้ ามนัปาล์มหมายเลข 5 และ 6 ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั โดยผูเ้ช่าตอ้งการขยายธุรกิจ
เพ่ิมเติมซ่ึงมีระยะเวลาเช่าเท่ากบัการเช่าโรงกลัน่น ้ ามนัปาลม์ 
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2)  ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทั ที เอส จี เอสแซท จ ากัด (บริษทัย่อย) ได้ให้บริษทั มนัเดย ์แมน จ ากัด
เช่า ทีเอสเอ อพาร์ตเมนต ์2 อาคารห้องพกัอาศยั 4 ชั้นจ านวน 45 ห้อง มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559  
ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

3)  ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั ที เอส จี เอสแซท จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดข้ายท่ีดินพร้อมอาคารพกัอาศยั 9 ชั้น        
มีจ านวน 263 หอ้ง พ้ืนท่ีขนาด 9,520 ตารางเมตร ใหก้บับริษทั โซล่า แอสฟัลท ์จ ากดั ในราคา 75,000,000 บาท 

4)  ในเดือนเมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 28  เมษายน  2559 ไดมี้มติอนุมติั                  
ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 145,199,967 บาทเป็น 145,199,929 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ               
จากการจ่ายปันผลหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวน 76 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุน                   
จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 145,199,929 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 290,399,858 หุ้น                 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และมีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 29,039,986 บาท                    
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 145,199,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 174,239,915 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่
จ านวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยหลงัจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแลว้ บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน
จ านวน 174,239,915 บาท แบ่งเป็น หุน้สามญั จ านวน 348,479,830 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
 5)  ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ร่วมลงทุนกบั บจก. อาร์ ซี แอล-
โลจิสติกส์ เพื่อจดัตั้ง บจก.ปู่เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล โดยถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 20 ประกอบกิจการรับจา้งบริหาร-
ท่าเรือเพ่ือขนถ่ายสินคา้ 
 6)  ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษทัฯจดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวนไม่เกิน 34,847,965 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้น
แต่ละรายถืออยูใ่นอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน ราคาจองซ้ือ 1 บาทต่อหุน้  และท่ีประชุมฯ มีมติลดทุน
จดทะเบียนจากเดิม 174,239,915 บาท เป็น 174,239,822.50 บาท  และอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ือซ้ือท่ีดิน
จาก บริษทั แพนสินทรัพย ์จ ากดั เพื่อใหบ้ริษทั ไดน้ ามาท าประโยชน์ในโครงการต่างๆ ทั้งโครงการท่าเทียบเรือตูค้อนเนอร์
และการรับฝากสินคา้  โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใชเ้งินทุนจาก 174,239,822.50 บาทเป็น 
191,663,805 บาท และบริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้จาก 174,239,822.50 บาท เป็น 191,663,590.50 บาท  
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559  โดยมีรายละเอียดของทุนจดเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี  

- ทุนจดทะเบียน 191,663,805 บาท  (หน่ึงร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหกแสนหกหม่ืนสามพนัแปดร้อยหา้บาทถว้น) 
- ทุนช าระแลว้เป็นเงิน 191,663,590.50  บาท (หน่ึงร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหกแสนหกหม่ืนสามพนัหา้ร้อยเกา้สิบบาทหา้สิบสตางค)์ 

ปี 2560 
1)   เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติยกเลิกกิจการเรือชายฝ่ัง สาเหตุเน่ืองจากประสบ-

ปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด 
2)  ไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจากสมาคมกรรมการบริษทัไทยในระดบัดีมาก (Very Good) 4 ดาว 
3)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2560 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้มติดงัน้ี 

1.  แต่งตั้ งนายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์  ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทั้ งน้ีให้มีผลตั้ งแต่วนัท่ี                
1 มกราคม 2561   พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2.  แต่งตั้งนายพลัลภ  เหมะทกัษิณ  ด ารงต าแหน่งรักษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทั้ งน้ีให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี             
1 มกราคม 2561  พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

3.  ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 
4.  ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2560    
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม  2560 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ    
1.  บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากัด  ประกอบกิจการคลงัสินคา้ และตามท่ีพระราชบัญญัติ คลงัสินค้า ไซโล              

และห้องเยน็ พ.ศ. 2558  ได้มีผลบังคบัใช้นับตั้งแต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2558  ส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ ไซโล               
และห้องเยน็ ตามพรบ. ดงักล่าว  มิไดก้ าหนดเง่ือนไขไวว้่ากรรมการของผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ตอ้งถือหุ้นรวมกัน                 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียน  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ืองการก าหนดเง่ือนไขควบคุม                  
กิจการคลงัสินคา้ พ.ศ. 2535 แลว้  

 

2.  ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ ของบริษทัยอ่ย  ไดแ้ก่ 
 

2.1  บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั (TSW) 
ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ ถือหุน้ร้อยละ ความเก่ียวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้ริหาร 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั 14.16 มีนายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ  เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั มัน่คงสยามธุรกิจ จ ากดั 1.04 
มีนายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ และนางเยาวนุช  เดชวทิกัษ ์              
เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั น ้ าตาลกมุภวาปี จ ากดั 0.05 ไม่มี 
นายสรวง  เรืองศุข 1.34 ไม่มี 

นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 1.49 ไม่มี 

รวม 18.08  
 
 
 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) (TSTE) 

บริษทัยอ่ย 1 (TSW) 
ธุรกิจ : คลงัสินคา้ 
 

บริษทัยอ่ย 2 (TMILL) 
ธุรกิจ :  โรงงานแป้งสาลี 

บริษทัยอ่ย 3 (TSGA) 
ธุรกิจ : ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

                  บริษทัยอ่ย 4 (TSTL) 
ธุรกิจ  :  โรงงานทอกระสอบและบริการขนส่งสินคา้ 

  บริษทัยอ่ย 5 (TS OIL) 
ธุรกิจ : โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์ 

 

กรรมการ 

19.27% 

TSTE 
62.65% 

TSTE 
79.78% 

TSTE 
85.90% 

TSTE 
97.48% 

TSTE 
69.30% 

กรรมการ 
0.15% 

กรรมการ 
0.71% 

 

กรรมการ 
0.29% 

กรรมการ 
2.99% 

ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 
29.99%2.2 

ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 
17.23%2.3 

ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 
13.81%2.4 

ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 
2.37%2.5 

ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 
18.08%2.1 

 

PCCT 
20.00% 
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2.2  บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั  (TMILL)   
จดทะเบียนและซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

ถือหุน้อยูร้่อยละ 69.30 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 30.70 เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ืออยูใ่น บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
2.3  บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั (TSGA) 

ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ ถือหุน้ร้อยละ ความเก่ียวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้ริหาร 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั 5.11 
มีนายพงศ ์ ชินธรรมมิตร  และนายวนิย ์ ชินธรรมมิตร 
เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั 5.04 มีนายณรงค ์เจนลาภวฒันกลุ  เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 4.10 
มีนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 
และนายสมชาย  ชินธรรมมิตร์  เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั มัน่คงสยามธุรกิจ จ ากดั 1.07 
มีนายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ และนางเยาวนุช  เดชวทิกัษ ์              
เป็นกรรมการร่วม 

นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 1.04                  ไม่มี 
นายชยั   อรุณานนทช์ยั 0.52                 ไม่มี 
นายสุรจกัร  เรืองศุข 0.17                  ไม่มี 
นางพลูลาภ  เรืองศุข 0.17                 ไม่มี 
บริษทั น ้ าตาลกมุภวาปี จ ากดั 0.01                 ไม่มี 
รวม 17.23  

 
2.4  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์  จ ากดั (TSTL) 

ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ ถือหุน้ร้อยละ ความเก่ียวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้ริหาร 
บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

10.13 
มีนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ ชลชั  ชินธรรมมิตร์     
และนายสมชาย  ชินธรรมมิตร์  เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั มัน่คงสยามธุรกิจ จ ากดั 
2.63 

มีนายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ และนางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั 0.54 มีนายณรงค ์เจนลาภวฒันกลุ  เป็นกรรมการร่วม 
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั 

0.25 
มีนายพงศ ์ ชินธรรมมิตร  และนายวนิย ์  ชินธรรมมิตร  
เป็นกรรมการร่วม 

ผูถื้อหุน้ 19 ราย ถือหุน้รวมกนั 0.26                ไม่มี 
รวม  13.81  
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2.5  บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั  (TS OIL) 
ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ ถือหุน้ร้อยละ ความเก่ียวขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้ริหาร 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั 1.00 มีนายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ  เป็นกรรมการร่วม 
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั 

0.26 
มีนายพงศ ์ ชินธรรมมิตร  และนายวนิย ์  ชินธรรมมิตร  
เป็นกรรมการร่วม 

บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 0.62 
มีนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ นายชลชั  ชินธรรมมิตร์    
และนายสมชาย  ชินธรรมมิตร์  เป็นกรรมการร่วม 

นายชยั   อรุณานนทช์ยั 0.10                ไม่มี 
นายสุรจกัร  เรืองศุข 0.03                ไม่มี 
นางพลูลาภ  เรืองศุข 0.03                ไม่มี 
บริษทั มัน่คงสยามธุรกิจ จ ากดั 

0.16 
มีนายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ และนางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 0.17                ไม่มี 
รวม  2.37  

  
2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ธุรกิจของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) อยูใ่นธุรกิจกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ด าเนินกิจการในลกัษณะ

ใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้และท่าเทียบเรือและมีคลงัสินคา้ใหเ้ช่า มีเน้ือท่ีในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ                 
อยู่ในบริเวณเดียวกัน ซ่ึงประกอบด้วย โรงงานแป้งสาลี โรงงานทอกระสอบและโรงงานกลัน่น ้ ามนัปาล์ม ตั้ งอยู่ท่ี           
ต  าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ พ้ืนท่ีรวม 152 ไร่ 3 งาน 53.2  ตารางวา  โดยมีบริษัทฯ                     
ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้ ซ่ึงมีน ้ าตาลทรายดิบ น ้าตาลทรายขาวและกากน ้ าตาลเป็นสินคา้หลกั             
ในส่วนของคลงัสินคา้นอกจากจะใชเ้ก็บพกัรอการส่งมอบข้ึนเรือเดินสมุทรแลว้ บริษทัฯ ยงัให้ลูกคา้เช่าเพ่ือเก็บสินคา้               
ไดแ้ก่ ขา้วสาร น ้ ามนัพืชและสินคา้ทางการเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือรอการส่งมอบข้ึนเรือเดินสมุทรไปต่างประเทศหรือขนส่งออกไป
จ าหน่ายภายในประเทศ     

ปัจจุบนับริษทัมีบริษทัยอ่ยจ านวน 5 บริษทั โดยบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัประกอบธุรกิจในลกัษณะแตกต่างกนัออกไป 
โดยมีผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายไดร้วมจากการประกอบธุรกิจ จ านวน 1,952.67 ลา้นบาท1 
โดยมีสดัส่วนรายไดจ้ากธุรกิจต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี 
1.  บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล     ธุรกิจขนถ่ายสินคา้และ จ านวน    368.598 คิดเป็นร้อยละ 18.88  ของรายไดร้วม 

     บริการท่าเทียบเรือ  
2.  บจก. ที เอส คลงัสินคา้       ธุรกิจคลงัสินคา้  จ านวน   32.214 คิดเป็นร้อยละ   1.65  ของรายไดร้วม 
3.  บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล ์         ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี จ านวน  1,306.145    คิดเป็นร้อยละ 66.89  ของรายไดร้วม 
4.  บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท       ธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ จ านวน         4.845  คิดเป็นร้อยละ  0.25  ของรายไดร้วม 
5.  บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ จ านวน     137.978 คิดเป็นร้อยละ  7.07  ของรายไดร้วม 

โรงงานทอกระสอบ 
และบริการรักษาความปลอดภยั 

 6.  บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั ธุรกิจโรงงานกลัน่น ้ ามนัปาลม์ จ านวน 102.889 คิดเป็นร้อยละ  5.27  ของรายไดร้วม 
       รวม          1,952.669 คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของรายไดร้วม 
 

หมายเหตุ   1.  รายไดร้วมจากการประกอบธุรกิจยงัไม่หกัรายการระหวา่งกนั 
บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานของบริษทัอยู่ในสถานะท่ีดีมีผลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอดและมีการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีระบบควบคุมภายในตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ     
แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง   
เน่ืองจากบริษทัด าเนินธุรกิจด้านการให้บริการ ได้แก่ ขนถ่ายสินคา้ข้ึนเรือเดินสมุทร  ให้เช่าโกดงัเก็บสินคา้          

และให้บริการท่าเทียบเรือ   ดงันั้นการให้บริการท่ีดีและการดูแลเอาใจใส่ต่อสินคา้ท่ีมาใชบ้ริการตลอดจนการรับผิดชอบ         
ต่อสินคา้ตั้ งแต่การน าเขา้มาในสถานท่ีเก็บพกัจนถึงเสร็จส้ินการส่งมอบข้ึนเรือเดินสมุทรเพื่อด ารงไวซ่ึ้งผลประโยชน์          
ของลูกคา้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในการน าสินคา้เขา้มาใชบ้ริการและเป็นการ
สร้างความเช่ือถือให้เกิดความสัมพนัธ์อันดีท่ีจะใช้บริการของบริษัทต่อไปอีกเป็นเวลายาวนาน  อนัจะมีผลไปถึงการ           
สร้างผลก าไรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั   ดงันั้นในส่วนของปัจจยัความเส่ียงอนัอาจจะเกิดข้ึนไดก้บับริษทัและบริษทัย่อย
ซ่ึงหากเกิดข้ึนอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและฐานะการเงินท าให้ไม่เป็นไปตามท่ีควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ         
หรืออาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัซ่ึงสามารถสรุปพอสงัเขปไดด้งัน้ี 

 

1  ความเส่ียงดา้นการบริหารคลงัสินคา้ 
เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัมีคลงัสินคา้ส าหรับเก็บพกัน ้ าตาลทรายส าหรับรอการขนถ่ายข้ึนเรือเดินสมุทรและ          

ให้บริษทัยอ่ยเช่า  ไดแ้ก่  บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) เช่าเพ่ือเก็บวตัถุดิบ ไดแ้ก่  ขา้วสาลีในการผลิตแป้งสาลี-
เพ่ือจ าหน่าย  บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามัน จ ากัด เช่าเพ่ือปรับปรุงเป็นอาคารบรรจุน ้ ามันชนิดต่างๆ และบริษัท               
ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั เช่าเพื่อปรับปรุงเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ ์  ท าใหพ้ื้นท่ีการใหบ้ริการ  
ด้านรับฝากสินค้าน ้ าตาลลดลงไปเป็นการเสียโอกาสในการท าธุรกิจด้านรับฝากและขนถ่ายสินค้า ดังนั้ นในปี 2558          
บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการก่อสร้างโกดงัขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึนอีก 1 หลงั  ซ่ึงสามารถจุสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึนอีกประมาณ 2,660  ตนั 
เพ่ือเป็นการชดเชยพ้ืนท่ีโกดงัส่วนท่ีมีการปรับปรุงใหบ้ริษทัยอ่ยเช่าเพ่ือประกอบธุรกิจ  

นอกจากนั้นบริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากัด (“บริษทัย่อย”)ได้ด าเนินการก่อสร้างโกดังสินคา้จ านวน 2 หลงั          
มีพ้ืนท่ีรวม 9,386 ตนั เพื่อใหบ้ริการรับฝากสินคา้ทั้งท่ีบรรจุกระสอบและสินคา้เทกองในปริมาณมากข้ึน  

 

2  ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในเร่ืองความปลอดภยัของสินคา้ 
เน่ืองจากแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได้ให้ความส าคัญในเร่ืองความสะอาดปลอดภัยจากส่ิงเจือปน           

ของสินคา้เน่ืองจากน ้ าตาลทรายเป็นสินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์ในการปรุงอาหารมากข้ึน   ดงันั้นการด าเนินงานของบริษทั 
อาจได้รับผลกระทบหากความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคในเร่ืองความปลอดภัยของสินคา้ของบริษัทลดลงจากความเส่ียง                    
ท่ีสินคา้อาจมีสารปนเป้ือนหรือระบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนระบบการจดัการการขนถ่ายสินคา้
ข้ึนเรือเดินสมุทรหรือการมอบสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์เพ่ือส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

ดังนั้ นเพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคในเร่ืองความปลอดภัยของอาหาร   
บริษทัให้ความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของกระบวนการท างานท่ีตอ้งไดม้าตรฐาน  โดยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพ่ือให้
สินคา้ท่ีบริษทัรับฝากและส่งมอบไปยงัลูกคา้มีความปลอดภยัต่อการน าไปผลิตสินคา้เพ่ือบริโภคตลอดจนการประสานงาน            
และติดตามควบคุมการขนส่ง   มีการเก็บตวัอย่างสินคา้เพ่ือน ามาตรวจสอบคุณภาพทั้งขาเขา้และขาออกเพ่ือเป็นท่ียอมรับ
ของลูกคา้ทั้งดา้นเจา้ของสินคา้และผูซ้ื้อ  

 

3  การบริหารสภาพคล่อง 
บริษทัมีการจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัจะสามารถจดัหาเงิน            

ได้เพียงพอท่ีจะรองรับภาระผูกพนัต่างๆ เม่ือครบก าหนดเวลาดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารเป็นผูก้  าหนดกลยทุธ์ในการบริหารสภาพคล่องรวมถึงท าการพิจารณาจดัหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้น
และระยะยาวเพ่ือใหก้ารสนบัสนุนเงินทุนใหแ้ก่บริษทัและบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4  ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการเป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการท างาน  
พนักงาน  ระบบงาน  และ/หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนปัจจยัภายนอก  ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั        
ทั้งทางตรงและทางออ้ม  โดยมีการจดัตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk Sub-Committee) 
เพ่ือท าหน้าท่ีควบคุมด้านปฏิบติัการด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดพร้อมกบัติดตามความคืบหน้าของการจัดการความเส่ียง        
ด้านปฏิบัติการท่ีส าคญัอย่างใกลชิ้ดและรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจดัประชุมระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้ง               
ซ่ึงประกอบด้วยคณะท างานบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ผู ้ตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงส่งผลให้กระบวนการบริหารความเส่ียงและกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัท                      
มีประสิทธิภาพข้ึน 

 

4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ธุรกจิบริการขนถ่ายสินค้าให้เช่าคลงัสินค้าและบริการท่าเทยีบเรือ 

ในปีการผลิต 2559/2560 มีปริมาณอ้อยเขา้หีบทั่วประเทศจ านวน 92,950,815.090 กระสอบ/100 กิโลกรัม               
แบ่งเป็นน ้ าตาลทรายขาวจ านวน 33,740,688.270 กระสอบ น ้ าตาลทรายดิบจ านวน 64,872,373.248 กระสอบ กากน ้ าตาล
จ านวน 3,894,356.247 เมตริกตนั นอ้ยกวา่ฤดูการผลิตปี 2558/2559 โดยมีปริมาณผลผลิตน ้ าตาลชนิดต่างๆ รวมเป็นจ านวน  
94,047,041.562 กระสอบ  แบ่งเป็นน ้ าตาลทรายขาวจ านวน 32,543,312.990 กระสอบ น ้ าตาลทรายดิบจ านวน 
64,068,636.810 กระสอบ  นอกจากน้ียงัมีผลพลอยไดจ้ากการผลิตไดแ้ก่ กากน ้ าตาลอีกจ านวน 4,324,720.312 เมตริกตนั 
โดยบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ด าเนินกิจการให้บริการขนถ่ายสินคา้ข้ึนเรือเดินสมุทร  ให้เช่าท่าเทียบเรือ  
ให้เช่าโรงพกัสินคา้  บริการบรรจุกระสอบสินคา้เพ่ือรอการขนส่งไปยงัต่างประเทศ  หรือรอขนส่งออกไปเพ่ือจ าหน่าย
ภายในประเทศและมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการดงัน้ี 
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ก.  คลงัสินค้า 
โกดงัหลงัที ่ พื้นทีใ่ช้สอยต่อหลงั (ตรม.) รวมพื้นที ่(ตรม.) 

1 – 2 1,650 3,300 
3 825 825 

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

13 2,063 2,063 
14 4,500 4,500 
15 2,194 2,194 
16 2,082 2,082 
17 1,969 1,969 
18 1,857 1,857 

19 – 20 1,688 3,376 
21 – 22 1,575 3,150 
23 – 24 2,250 4,500 
25 – 26 1,513 3,026 
27 – 29 1,800 5,400 

30 2,800 2,800 
31 – 32 1,500 3,000 

33 1,312 1,312 
34 1,188 1,188 

35 – 36 2,250 4,500 
37 1,940 1,940 
38 2,000 2,000 
39 4,000 4,000 
40 2,800 2,800 
41 1,260 1,260 
42 2,660 2,660 
44 7,713 7,713 

รวม 43 หลงั พื้นทีร่วม 88,265  ตารางเมตร 
 

หมายเหตุ   
1.  โกดงัหลงัท่ี 1–7 ให้บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) เช่าท่ีดินเพ่ือด าเนินธุรกิจโครงการ

ท่าเทียบเรือตูค้อนเทนเนอร์ 
2.  โกดงัหลงัท่ี  10 – 13  (4 หลงั)  ใหบ้ริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) เช่าด าเนินธุรกิจโรงงานแป้งสาลี 
3.  โกดงัหลงัท่ี 14 ให้บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) เช่าติดตั้งเคร่ืองจกัรเพ่ือด าเนินธุรกิจ

โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ ์
4.  โกดงัหลงัท่ี 17 - 22  (6 หลงั) ให้บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากัด (บริษทัยอ่ย) เช่าเพ่ือด าเนินธุรกิจโรงงาน               

กลัน่น ้ ามนัปาลม์และอาคารบรรจุ 
5.  โกดงัหลงัท่ี 37 และ 38 (2 หลงั) บริษทัฯ ร้ือถอนให้บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั (บริษทัย่อย)                           

เช่าท่ีดินเพื่อประกอบธุรกิจเป็นลานวางตูค้อนเทนเนอร์ 
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ข. ถังเก็บกากน ้าตาล (โมลาส) บริษัทฯ ได้ยกเลิกการท าธุรกิจรับฝากกากน ้ าตาล  ปัจจุบันบริษัทได้ให้ บริษัท                   
ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามัน จ ากัด เช่าถังจ านวน 4 ถัง ความจุรวม 40,000 เมตริกตัน  เพ่ือเก็บน ้ ามันปาล์มดิบสัญญาเช่า 3 ปี                   
เร่ิมว ันท่ี  16 พฤษภาคม 2559  ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562  และบริษัท โอพีจีเทค จ ากัด เช่าถังจ านวน 2 ถัง ความจุรวม                         
24,000 เมตริกตนั สญัญาเช่า 3 ปี  เร่ิมวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559  ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562   

 

ค. ท่าเทยีบเรือ  จ านวน 3 ท่า (16A, 16B, 16C) ความยาวรวม 357 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อย  5,655 ตารางเมตร (สามารถ-
เทียบเรือเดินสมุทรขนาด 12,000 ตนั ไดพ้ร้อมกนั 2 ล า) ส าหรับท่าเทียบเรือหมายเลข 16C ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพื่อให ้บริษทั ที เอส- 
ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) เช่าท่าเทียบเรือเพ่ือด าเนินธุรกิจโครงการท่าเทียบเรือตูค้อนเทนเนอร์ 
 

ง.  เรือล าเลียง  (เรือโป๊ะ) จ านวน 3 ล า ความจุรวม 3,700 ตนั  ให้การบริการล าเลียงน ้ าตาลทรายและสินคา้เกษตรอ่ืนๆ  
เพ่ือขนถ่ายสินคา้จากสมุทรปราการไปข้ึนเรือเดินสมุทรบริเวณท่าเทียบเรือน ้ าลึกท่ีอ่าวไทยและเกาะสีชงั 
  

จ.  พื้นทีว่่างให้เช่าวางสินค้า  พ้ืนท่ีใชส้อย 8,504  ตารางเมตร 
 

ฉ. อาคารห้องช่ังและสะพานช่ัง 2 เคร่ือง  โดยมีประสิทธิภาพในการชัง่น ้าหนกัสูงสุด 80 ตนั  พ้ืนท่ีใชส้อย 474  ตารางเมตร 
 

ช. ลานจอดรถบรรทุก  พ้ืนท่ีใชส้อย 9,000 ตารางเมตร  สามารถจอดรถบรรทุกพว่งไดป้ระมาณ 100 คนั 
 
ประเภทและปริมาณสินค้าทีใ่ห้บริการแก่ลูกค้า   

                                                                                                                     หน่วย  :  เมตริกตนั 

             ประเภทสินค้า        ปี 2560       ร้อยละ        ปี 2559      ร้อยละ 

น ้าตาลทรายดิบ 
น ้าตาลทรายขาว 
ขา้วสาลี 
ทรายแกว้ 
น ้ามนัปาลม์ดิบ 
กรดน ้ ามนัปาลม์ 
น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ 
แป้ง 
เหลก็ 
ไขปาลม์ 

   227,621.400 
   217,264.250 
    53,375.080 
      5,965.470 
    41,234.900 
      5,463.260 
    15,201.680 
      7,256.810 

-  
     14,708.250 

      38.71 
      36.94 
        9.08 
        1.01 
        7.01 
        0.93 
        2.58 
        1.23 
          - 
        2.50 

   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 

                        รวม     588,091.100       100.00     485,914.10       100.00 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



                   บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                        รายงานประจ าปี 2560 

19 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
บริษทัมีลูกคา้หลกัคือโรงงานสมาชิกซ่ึงมีผูบ้ริหารเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการบริษทั  ส่วนลูกคา้เป้าหมาย           

คือ บรรดาโรงงานน ้ าตาลนอกกลุ่มและโรงงานน ้ าตาลอิสระ   ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งโรงงานมีความเหมาะสมในการขนส่งสินคา้          
เขา้มาใชบ้ริการ ไดแ้ก่ กลุ่มโรงงานในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง โดยมีสถานีส่งออกท่ีบริการขนถ่าย          
ท่ีใกล้ท่ี สุดคือจังหวดัสมุทรปราการ  ซ่ึงอยู่ใกล้อ่าวไทยห่างออกไปจะเป็นท่าเทียบเรือน ้ าลึกในจังหวดัชลบุรี คือ                  
แหลมฉบงั  ศรีราชาและเกาะสีชงั 

ส าหรับโรงงานน ้ าตาลท่ีตั้ งอยู่ในภาคกลางแถบจังหวดัราชบุรี กาญจนบุรี จะขนส่งสินค้ามาทางด้าน                 
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม   ท าให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วและประหยดัค่าใช้จ่ายส าหรับลูกค้า                  
ไดม้ากยิง่ข้ึน  จะท าใหป้ริมาณสินคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการไม่เฉพาะสินคา้น ้ าตาลเท่านั้น พืชผลทางการเกษตรอ่ืนๆ ก็จะไดรั้บผลดี
จากความสะดวกในดา้นการคมนาคมดว้ยเช่นกนั และเพ่ือรองรับปริมาณสินคา้ท่ีจะเขา้มาใช้บริการ บริษทัได้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพทั้ งด้านการให้บริการและการขนถ่ายสินค้าให้ มีความรวดเร็วยิ่ง ข้ึน  ท าให้ เกิดความสะดวกและ                      
เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้และเป็นการจูงใจใหน้ าสินคา้มาใชบ้ริการของบริษทัใหม้ากยิง่ข้ึน 

 

นโยบายการตั้งราคา 

เน่ืองจากผู ้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือทุกรายท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจาก                  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  กระทรวงคมนาคม  ซ่ึงควบคุมการคิดอตัราค่าบริการประเภทต่างๆ            
ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าเทียบท่าเรือ  ค่าผ่านท่าสินค้า  ค่าบริการเช่าเคร่ืองจักรกล ส าหรับอัตราค่าบริการ                
ขนถ่ายสินคา้หลกั  ไดแ้ก่  น ้ าตาลทรายดิบและน ้ าตาลทรายขาว คลงัสินคา้ต่างๆ ท่ีให้บริการขนถ่ายน ้ าตาลตอ้งให้บริการ           
ในอตัราเดียวกันตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงงานน ้ าตาล  คลังสินค้าและผูส่้งออกโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล                  
ของคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย  กระทรวงอุตสาหกรรม  ในส่วนของบริษทัก็พยายามรักษาตน้ทุนการให้บริการ
โดยยงัคงรักษาคุณภาพของบริการให้ดีท่ีสุดและแสวงหาลู่ทางท่ีปรับปรุงดา้นการบริการจะเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลูกคา้               
อยา่งต่อเน่ือง 

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้บริษทัจะแจง้ให้ลูกคา้ทราบเพื ่อร่วมกนัพิจารณา               
หาแนวทางแกไ้ขปัญหาและเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  

 

สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
ปัจจุบนัธุรกิจคลงัสินคา้มีแนวโนม้ที่จะเติบโตมากข้ึน เนื่องจากในส่วนของภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม                

ให้ผูป้ระกอบการต่างๆ  เร่งพฒันาปรับปรุงธุรกิจทั้ งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกมากข้ึน             
คาดวา่อตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคตจะขยบัตวัสูงข้ึนเป็นล าดบัท าใหปั้จจยัสนบัสนุนการส่งออกจะมีมากข้ึนท าให้
ความตอ้งการในดา้นการเก็บพกัสินคา้และสถานีขนถ่ายสินคา้จะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย   ซ่ึงปัจจุบนัเส้นทางการขนส่งสินคา้
หลกัใหญ่ยงัคงเป็นการขนส่งทางน ้ าท าใหธุ้รกิจดา้นบริการขนถ่ายสินคา้และท่าเทียบเรือเติบโตตามไปดว้ย 

ส าหรับแนวโน้มในการจดัหาเรือเดินสมุทรเขา้มารับสินคา้จะมีขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือสามารถรับสินคา้ไดม้ากข้ึน          
ในแต่ละเท่ียว  เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายดว้ยเช่นกนั   อยา่งไรก็ตามแมจ้ านวนเรือท่ีเขา้มารับสินคา้ในปัจจุบนั
และอนาคตก็ไม่ใช่เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ทั้งหมด   แต่ความจ าเป็นในการขนส่งสินคา้ในปริมาณขนาดกลางและขนาดเล็ก
ก็ยงัมีอยูใ่นอตัราสูงเช่นกนั  โดยในปี 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดัซ้ือเรือล าเลียงจ านวน 3 ล า  ความจุรวม 3,700 ตนั เพ่ือใชใ้นการ
ล าเลียงสินค้าจากโกดังเก็บพักสินค้าของบริษัทฯ ไปขนถ่ายข้ึนเรือเดินสมุทรท่ีเกาะสีชัง และ/หรือบริเวณอ่าวไทย               
ท าให้บริษทัฯ สามารถเพ่ิมปริมาณสินคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดม้ากข้ึน  ขณะเดียวกันการขนส่งสินคา้ประเภทน ้ าตาลก็มีการ
เปล่ียนแปลงวธีิการขนส่งสินคา้จากเดิมโรงงานจะขนส่งสินคา้เขา้มาพกัรอในโกดงัเก็บสินคา้เพ่ือรอการส่งมอบข้ึนเรือใหญ่  
แต่ปัจจุบันมีการใช้รถตูค้อนเทนเนอร์เขา้ไปรับมอบสินคา้ท่ีโรงงานและขนส่งไปส่งมอบข้ึนเรือยงัท่าเทียบเรือน ้ าลึก         
แถบภาคตะวนัออกโดยตรง  เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายท าให้คลงัสินคา้ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการและ
จงัหวดัใกลเ้คียง อนัไดแ้ก่  อ่างทอง  ตอ้งอยู่ในภาวะแข่งขนัสูง  อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ก็พยายามหาสินคา้ประเภทอ่ืนๆ          
เขา้มาใชบ้ริการเพ่ือชดเชยกบัปริมาณน ้ าตาลท่ีมาใชบ้ริการในส่วนท่ีลดลงไปเช่นกนั  
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ในส่วนของบริษทัฯ  ปัจจยัท่ีสามารถแข่งขนักบัธุรกิจท่ีตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนัคือ ความสะดวกในดา้น  
ท าเลท่ีตั้ ง  เน่ืองจากบริษทัฯ มีคลงัสินคา้ตั้ งอยู่ติดแม่น ้ าเจา้พระยาสะดวกแก่การขนถ่ายสินคา้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย                
ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้หลายทอดมีการบ ารุงรักษาสถานท่ีเก็บรักษาสินคา้เพ่ือรักษาคุณภาพสินคา้ของลูกคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพดี
ตั้งแต่เร่ิมน าเขา้มาจนถึงเวลาส่งมอบตลอดจนการใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถท างานไดด้ว้ยความรวดเร็ว            
และทนัก าหนดเวลา 

 

คลงัสินค้าเพ่ือเกบ็พกัและส่งมอบขึน้เรือเดนิสมุทรตามภาคต่างๆ ดงันี ้ 
จงัหวดัสมุทรปราการ (ตั้งริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา) 

1. บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษทั มิตรผลคลงัสินคา้ จ ากดั 
3. บริษทั ไทยรวมทุนคลงัสินคา้ จ ากดั 

จงัหวดัอ่างทอง (ตั้งริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา) 
1) บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลงัสินคา้ จ ากดั 
2) บริษทั อ่างทองชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั 
3) บริษทั อ่างทองคลงัสินคา้ จ ากดั 

 โรงงานน ้ าตาลทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวนัออกจะขนส่งเข้าเก็บในคลังสินค้า                
อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  ไดแ้ก่  

1. บริษทั เคอร่ีสยามซีพอร์ต จ ากดั 
2. บริษทั อ่าวไทยคลงัสินคา้ จ ากดั 

ในการขนถ่ายสินคา้ข้ึนเรือเดินสมุทรน ้ าตาลที่เก็บพกัอยู่ที่คลงัสินคา้แถบจงัหวดัอ่างทองจะถูกล าเลียง                    
มาทางเรือโป๊ะเขา้มาที่สมุทรปราการ    เนื่องจากความลึกของร่องน ้ าไม่เอ้ืออ านวยให้เรือเดินสมุทรผ่านเขา้ไปได ้                  
ส่วนเรือเดินสมุทรท่ีมีขนาดใหญ่เกินกว่า  20,000 ตนั  จะเขา้เทียบท่าเรือน ้ าลึกรับสินคา้ท่ีคลงัสินคา้แถบจงัหวดัชลบุรี 

 

ใบอนุญาตสิทธิบัตรและข้อก าหนดต่างๆ 

1.  ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ  ท่ี 16A, 16B กรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวี กระทรวงคมนาคม                     
เลขทะเบียนท่ี 1/2561 และ 2/2561  มีอายุ 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 8 มกราคม 2562 เพ่ือให้เรือใหญ่                      
เทียบท่าขนถ่ายสินคา้  โดยจะตอ้งด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี.- 

1.  ห้ามท้ิงเศษสินคา้ ขยะ ของเสีย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย น ้ าปนน ้ ามนั น ้ าท้องเรือและสารเคมีต่างๆ ลงแหล่งน ้ า    
พร้อมจดัภาชนะรองรับขยะเป็นระยะๆ ใหเ้พียงพอกบัการใชง้านภายในโครงการ   

2.  ต้องควบคุมการขนถ่ายสินค้ามิให้หกหล่นหรือฟุ้ งกระจายและดูแลรักษาความสะอาดท่าเทียบเรือ                  
ท่อระบายน ้ าอย่างสม ่าเสมอเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการอุดตนัหรือหมักหมมของเศษสินค้าขยะมูลฝอยควรติดป้ายเตือน                
หา้มท้ิงขยะใหพ้นกังานเห็นอยา่งชดัเจน 

3.  ก าชบัใหค้นงานระมดัระวงัการเก็บกวาด  อยา่ลกัลอบกวาดหรือท้ิงเศษสินคา้ ขยะ  ลงสู่แม่น ้ า 
4.  ตอ้งท าความสะอาดบ่อดกัไขมนัและบ่อบ าบดัน ้ าเสียอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง 
5.  ตอ้งตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีปล่อยออกจากโครงการทุกจุดโดยตรวจวดั Ph, BOD, Suspended Solid  และ 

Grease Oil  และแอมโมเนีย–ไนโตรเจน (Nh-N) เป็นประจ าทุก 3 เดือนและรายงานผลให้กรมการขนส่งทางน ้ า  กระทรวง-
คมนาคมทราบ 

6.  ตอ้งปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีเสนอไวใ้นรายงานการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

7.  ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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2.  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล  กรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวี  กระทรวงคมนาคม               
เลขทะเบียนท่ี 28/2558  มีอายุ 5 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 17 ตุลาคม 2563 ส าหรับประกอบกิจการท่าเรือ-             
เดินทะเล  โดยมีท่ีพักสินค้าส่ิงติดตั้ งและเคร่ืองมือ  เคร่ืองอุปกรณ์  ทั้ งน้ีต้องด าเนินการโดยมีการป้องกันมิให้เกิด                      
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อมตลอดจนมีการจัดท ารายงานประจ าเดือนแสดงสถิติ เก่ียวกับเรือท่ี ใช้บริการท่าเทียบเรือ                            
ประเภทและปริมาณสินค้าท่ีผ่านท่า  รายงานประจ าปีแสดงสภาพปัจจุบันของท่าเรือเก่ียวกับท่ีพักสินค้า ส่ิงติดตั้ ง                   
เคร่ืองอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

3.  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย  เล่มท่ี 13  เลขทะเบียนท่ี 
33/2559  มีอาย ุ1 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560  ถึงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561  คลงัสินคา้มีพ้ืนท่ีเกินกวา่ 1,000 ตารางเมตร 

 

บัตรส่งเสริมการลงทุน 
  -ไม่มี – 
  

งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
  -ไม่มี – 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 

บริษัท ท ีเอส คลงัสินค้า จ ากดั  (TSW)  เลขทะเบียนบริษทั  0105530047784   
ลกัษณะธุรกิจ : คลงัสินคา้และรับฝากสินคา้ 
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในปี 2530 มีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 500,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท  เรียกช าระแลว้หุ้นละ 25.- บาท เป็นเงิน 12.50 ลา้นบาท บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ถือหุน้ร้อยละ 62.65  ของทุนจดทะเบียน 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ากัด  ประกอบกิจการคลังสินค้าและตามท่ีพระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล              
และห้องเยน็ พ.ศ. 2558  ได้มีผลบังคบัใช้นับตั้งแต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2558  ส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ ไซโล               
และห้องเยน็ ตามพรบ. ดงักล่าว  มิไดก้ าหนดเง่ือนไขไวว้่ากรรมการของผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ตอ้งถือหุ้นรวมกัน                 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียน  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เร่ืองการก าหนดเง่ือนไขควบคุม                  
กิจการคลงัสินคา้ พ.ศ. 2535 แลว้  

บริษัท ที เอส คลงัสินคา้ จ ากัด ด าเนินธุรกิจคลงัสินคา้มีอาคารคลงัสินคา้แบบเทกอง 1 หลงั พ้ืนท่ี 8,767.50 
ตารางเมตร สามารถรับฝากน ้ าตาลได ้ 65,000 ตนั และในปี 2558 ไดส้ร้างโกดงัสินคา้จ านวน 2 หลงั ไดแ้ก่ โกดงัเก็บสินคา้
หมายเลข 43 พ้ืนท่ี 2,613 ตารางเมตร และโกดงัเก็บสินคา้หมายเลข 45 พ้ืนท่ี 6,773 ตารางเมตร เพ่ือรับฝากน ้ าตาลทรายขาว
ชนิดบรรจุกระสอบๆ ละ 50 กิโลกรัม  และเช่าคลงัสินคา้จากบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) โดยมีรายการ
ระหว่างกัน ได้แก่  ค่าเช่าคลงัสินคา้ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าขนถ่ายและค่าบริการ  ซ่ึงคิดอตัราในราคายุติธรรมและเท่ากับท่ีคิด                  
กบัลูกคา้ทัว่ไป   

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั  ด าเนินกิจการคลงัสินคา้ โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี.- 
1.  รับฝากสินคา้โดยไดรั้บเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด 

2.  ให้ผูฝ้ากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าท่ีฝากไวน้ั้ นจ าน าไวเ้ป็นประกันโดยได้รับดอกเบ้ียหรือประโยชน์อ่ืนใด               
เป็นค่าตอบแทน 

3.  ใหบ้ริการดา้นความเยน็เพ่ือเก็บรักษาสินคา้โดยไดรั้บค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด 
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4.  ให้บริการดา้นรับอบพืชเพ่ือลดความช้ืน กะเทาะ คดั ผสม หรือดว้ยกรรมวิธีอยา่งอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของผูฝ้าก
โดยไดรั้บค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด 

5.  ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน เช่า ใหเ้ช่า เช่าซ้ือ  กูย้มื จ านอง จ าน า เพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการคลงัสินคา้ 

6.  กระท าการใดๆ ตามแบบพิธีการเก่ียวกบัศุลกากร การน าเขา้ การส่งออก  การขนส่งสินคา้และอาจจดัให้มีการ
ประกนัภยั  ซ่ึงสินคา้ท่ีพึงกระท าตามสญัญาเก็บของในคลงัสินคา้ 

7.  น าเงินท่ีไดรั้บไปซ้ือหลกัทรัพยข์องรัฐบาลไทย  องค์การของรัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลค ้ าประกัน            
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบห้าของทุนท่ีช าระแลว้และทุนส ารองของบริษทัและน าเงินไปลงทุนถือหุ้นในบริษทัอ่ืนโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษทัได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของทุนท่ีช าระแลว้และทุนส ารองของบริษทัแต่รวมกนั
แลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละสามสิบของทุนท่ีช าระแลว้และทุนส ารองของบริษทั 

 

มใีบอนุญาตต่างๆ ดงันี.้- 
1.  ใบอนุญาตประกอบกิจการคลงัสินคา้ ออกโดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด อธิบดีกรมการคา้ภายใน 

กระทรวงพาณิชย ์ เลขท่ี 02-0101-030-25092560  มีอายุ 3 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 25 กันยายน 2560 ถึงวนัท่ี 24 กันยายน 2563               
ผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งด าเนินการภายใตพ้ระราชบญัญติั คลงัสินคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558  ดงัน้ี 

- จดัใหมี้การตรวจสอบสินคา้ทั้งหมดท่ีเก็บไวใ้นคลงัสินคา้อยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังในเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคม 
- จัดท ารายงานประจ าปีแสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทและส่งต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน           

กระทรวงพาณิชย ์
- จัดให้มีบัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้า  บัญชีคุมสินค้า ณ ท่ีท าการและพร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบไดทุ้กเวลา 
2.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนท่ี           

3-2(5)-3/36 สป  มีอายุ 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561  ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจการเก็บรักษาและขนถ่าย
น ้ าตาลทรายดว้ยเคร่ืองจกัรและระบบสายพานล าเลียงสินคา้เพ่ือส่งออก 

3.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนท่ี             
3-2(5)-4/36 สป  มีอายุ 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561  ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจการเก็บรักษาและขนถ่าย
น ้ าตาลทรายดว้ยเคร่ืองจกัรและระบบสายพานล าเลียงสินคา้เพ่ือส่งออก 

4.  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จากเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย เล่มท่ี  8 เลขท่ี   37                      
มีอาย ุ1 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560  ถึงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561  คลงัสินคา้มีพ้ืนท่ีเกินกวา่ 1,000 ตารางเมตร 
 

บัตรส่งเสริมการลงทุน 
- ไม่มี - 

 
บริษัท ท ีเอส ฟลาวมลิล์ จ ากดั (มหาชน)  (TMILL)  เลขทะเบียนบริษทั  0105520001455  
ลกัษณะธุรกิจ : โรงงานแป้งสาลี 
จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทเม่ือปี 2520 เดิมช่ือบริษัท ไทยชูการ์คลังสินค้า จ ากัด มีทุนจดทะเบียนคร้ังแรก             

จ านวน 10 ลา้นบาท  โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.- บาท  มีคลงัสินคา้แบบเทกองใหเ้ช่า               
พ้ืนท่ี 4,560 ตารางเมตร  สามารถบรรจุสินคา้ได้ 40,000 ตนั และไดข้ายอาคารคลงัสินคา้ดงักล่าวให้แก่บริษทั ไทยชูการ์ 
เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2553 
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23 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

ในปี 2548 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 200 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 
100.- บาท  เพ่ือก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งสาลีและเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั และในเดือนสิงหาคม 2550 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากัด เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 400 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,000,000 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท  เพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจแป้งสาลี   และในเดือนกมุภาพนัธ์  2553  จดทะเบียนลดทุน
ลงเหลือ 200 ลา้นบาท  เพ่ือด าเนินการยืน่ค  าขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ 98.82  ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2553 ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยใชช่ื้อวา่  “บริษทั ที  เอส  ฟลาวมิลล ์ 
จ ากดั (มหาชน) (TMILL) และเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
และเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 85 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 200 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่                    
จ านวน 285 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 85 ลา้นหุน้มูลค่าหุน้ละ 1 บาทเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัใหม่
ใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไปเพ่ือเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  ปัจจุบนับริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ถือหุน้อยูร้่อยละ 69.30 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน  บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่าย           
แป้งสาลีโดยสั่งเมล็ดขา้วสาลีซ่ึงเป็นวตัถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมด  เพ่ือน ามาโม่เป็นแป้งสาลีมีทั้งแบบโปรตีนสูงและ
แบบโปรตีนต ่า โดยแป้งสาลีแต่ละชนิดท่ีผลิตไดจ้ะน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนั หากเป็นแป้งสาลีโปรตีนสูง
จะเหมาะส าหรับผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป บะหม่ีสด ขนมปัง และอาหารสตัว ์ในขณะท่ีแป้งสาลีโปรตีนต ่าจะเหมาะกบัการผลิต
บิสกิต เคก้ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค ์ 

 

ชนิดของผลติภัณฑ์ทีจ่ าหน่าย 
1.  แป้งบะหม่ีสด ส าหรับท าเส้นบะหม่ีแบบจีน มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 11-13 และแป้งท าเส้นบะหม่ีแบบญ่ีปุ่น 

มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบติัของแป้งสาลีจะท าใหบ้ะหม่ีมีความเหนียว ยดืหยุน่ดีมีความอ่อนนุ่มและสีสวย 
2.  แป้งขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูงอยูท่ี่ร้อยละ 13-14 และมีปริมาณกลูเต็นสูง ซ่ึงกลูเต็นเป็นโปรตีนท่ีสกดัจาก

แป้งสาลี โดยคุณสมบัติจะมีความเหนียว และยืดหยุ่นดี ดูดซึมน ้ าไดม้าก ทนทานต่อการนวดและการหมกัท าให้ขนมปัง                  
มีคุณภาพดีไดรู้ปทราง มีขนาดใหญ่ เน้ือละเอียดเหนียวนุ่ม 

3.  แป้งบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป มีปริมาณโปรตีนสูงอยู่ท่ีร้อยละ 10-12 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะท าให้บะหม่ี          
มีความเหนียว นุ่ม สีเหลือง น่ารับประทาน 

4.  แป้งบิสกิต มีปริมาณโปรตีนค่อนขา้งต ่าถึงปานกลางอยู่ท่ีร้อยละ 9-10 โดยแป้งดงักล่าวมีความเหนียวและ           
ดูดซึมน ้ าท่ีพอเหมาะส าหรับท าบิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิล แพนเคก้ โดนทัเคก้ ขนมสาล่ีและขนมทอดต่างๆ 

5.  แป้งอเนกประสงค์ มีปริมาณโปรตีนปานกลางประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน ้ า
พอเหมาะ ใช้ท าขนมได้หลากหลายชนิด  เช่น บะหม่ี  ปาท่องโก๋  โดนัท  โรตี  เคก้  คุกก้ี  ขนมเป๊ียะ  ขนมไข่  ขนมสาล่ี   
แพนเคก้  วอฟเฟิล  ซาลาเปาและขนมทอดต่าง ๆ  

6.  แป้งอาหารสตัว ์ เช่น  อาหารกุง้  อาหารปลา  อาหารสุนขั เป็นตน้ ซ่ึงมีปริมาณโปรตีนในสดัส่วนร้อยละ 13 
7.  อ่ืนๆ เช่น แป้งสาลีส าหรับท าซาลาเปา ซ่ึงมีปริมาณโปรตีนต ่าอยู่ท่ีร้อยละ 7-9 แป้งสาลีส าหรับท าปาท่องโก๋                

มีปริมาณโปรตีนอยูท่ี่ร้อยละ 7-9  แป้งขนมปังโฮลวที มีปริมาณโฮลวทีสูงถึงร้อยละ 50 อุดมไปดว้ยใยอาหาร วติามิน  แร่ธาต ุ
 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษทัแบ่งการจดัจ าหน่ายออกเป็น 3 ช่องทาง คือ   
1)  จดัจ าหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
2)  จดัจ าหน่ายใหก้บัผูข้ายส่งหรือยีป๊ั่วรายใหญ่  
3)  จดัจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชแ้ป้งสาลีขนาดยอ่ม 
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24 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

มใีบอนุญาตต่างๆ ดงันี.้- 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เลขทะเบียนท่ี             

3-9(2)-4/50 สป มีอาย ุ5 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปขา้วสาลี 
2. ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเขา้มาในราชอาณาจักร  จากส านักงานสาธารณสุข จังหวดัสมุทรปราการ              

เลขทะเบียนท่ี 11-4-01150  มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  เพื่อรับรองว่าเป็นผูไ้ดรั้บ
อนุญาตใหน้ าเขา้ซ่ึงอาหารเพ่ือจ าหน่ายตามมาตรา 15  แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

 

3. ใบอนุญาตผลิตอาหาร  จากส านักงานสาธารณสุข  จังหวดัสมุทรปราการ  เลขทะเบียนท่ี 11 -2-00151                    
มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  เพ่ือรับรองว่าเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ผลิตอาหาร                    
เพ่ือจ าหน่าย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2552   

4. ใบอนุญาตมีซ่ึงยทุธภณัฑ์ จากกรมยทุธภณัฑ ์กระทรวงกลาโหม เลขทะเบียนท่ี 58055410 ใบอนุญาตฉบบัน้ี
ให้ใชไ้ดถึ้งวนัท่ี 20 เมษายน 2561 เพ่ือรับรองวา่เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหมี้คลอรีนเหลวอนัเป็นยทุธภณัฑต์ามพระราชบญัญติั
ควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530 

5. หนังสือส าคญัให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล  (HALAL) จากส านักงานประธานกรรมการกลางอิสลาม       
แห่งประเทศไทย เลขทะเบียนท่ี กอท.ฮล. B131/2551  มีอายุ 1 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2560  ถึงวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561  
เพ่ือรับรองว่าสินค้าของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการผลิตตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตาม                 
หลกัการศาสนาอิสลาม   

6. หนังสือรับรอง GMP และ HACCP เลขท่ี TH08/1704 และ TH08/1703 ตามล าดับจากบริษัท เอสจีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั้ งแต่วนัท่ี 24 มิถุนายน 2560  ถึงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2563 และต้องท าการ                   
ตรวจติดตามคุณภาพทุกๆ 6 เดือน เพ่ือรับรองวา่บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) ผลิตแป้งสาลีภายใตม้าตรฐานดงักล่าว  

7. หนงัสือรับรอง ISO 22000:2005 จากบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี GB08/75218  เป็นระยะเวลา  
3  ปี   ตั้ งแต่วนัท่ี 24 มิถุนายน 2560  ถึงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2563  และต้องท าการตรวจติดตามคุณภาพทุกๆ 6 เดือน              
เพ่ือรับรองวา่ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  มีระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นอาหาร 

8. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เลขทะเบียน                     
เล่มท่ี 11 เลขท่ี 19/59 มีอาย ุ1 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 ถึงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561  เพ่ือรับรองวา่การประกอบกิจการ
ตอ้งไม่ก่อใหเ้หตเุดือดร้อนร าคาญ 

9. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้หรือส่ิงของ  จากกรมการขนส่งทางบก  
เลขทะเบียนท่ี สป.บ.114/2555  มีอาย ุ5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2560  ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 เพื่อประกอบการขนส่ง 
(รถเบาท)์ ของบริษทั 

10. หนังสือรับรอง Thailand Halal Standard : THS24000  จากศูนยพ์ฒันาศักยภาพและตรวจสอบผลิตภณัฑ์-             
ฮาลาลแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการตามวิธีอย่างถูกต้อง                
ตามหลกัการศาสนาอิสลาม     

 

บัตรส่งเสริมการลงทุน 
 - ไม่มี - 
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บริษัท ท ีเอส อุตสาหกรรมน า้มนั จ ากดั (TS OIL)  เลขทะเบียนบริษทั  0105526040126  
ลกัษณะธุรกิจ : โรงกลัน่น ้ ามนัปาลม์  
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือปี 2526 เดิมช่ือบริษทั ชูการ์ไซโลคลงัสินคา้ จ ากดั  และเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ที เอส จี 

พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 มีทุนจดทะเบียน 30 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 300,000 หุน้  
มูลค่าหุน้ละ 100.- บาท  เรียกช าระเตม็มูลค่า  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 62.07  ของทุนจดทะเบียน
ด าเนินธุรกิจให้เช่าและพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  โดยมีทรัพยสิ์นเป็นคลงัสินคา้แบบเทกองให้เช่าพ้ืนท่ี 2,880 ตารางเมตร 
สามารถบรรจุสินคา้เทกองได ้30,000 ตนั และในปี 2552 ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 170 ลา้นบาทเป็นทุนจดทะเบียนรวม 
200 ลา้นบาท  และเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั  โดยมี บริษทั ไทยชูการ์  เทอร์มิเน้ิล จ ากดั  (มหาชน)            
ถือหุ้นร้อยละ 94.31  เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน ้ ามันปาล์มเพ่ือบริโภคโดยคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการในประมาณ                 
ตน้ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2552  และในเดือนพฤษภาคม 2555 จดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก 400 ลา้นบาท  ท าใหจ้ดทะเบียนในปัจจุบนั
เป็น 600 ลา้นบาท  โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 97.48   

บริษทั ที เอส  อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั เร่ิมผลิตและจดัจ าหน่ายน ้ ามนัปาลม์ชนิดต่าง  ๆภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ราชา”  
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา  โดยวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตจะเป็นน ้ ามนัปาลม์ดิบภายในประเทศทั้งหมด
จากทางภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกของประเทศไทย  ทั้งน้ีการน าเขา้จะกระท าไดใ้นกรณีวตัถุดิบภายในประเทศขาดแคลน
เท่านั้ นและต้องน าเข้าผ่านทางองค์การคลังสินค้า  โดยมีสมาคมโรงกลั่นน ้ ามันปาล์มเป็นผูจ้ ัดสรรโควตาให้สมาชิก               
ตามสดัส่วนของปริมาณรับซ้ือผลผลิตในประเทศ 
 

กระบวนการผลติและผลติภัณฑ์ทีไ่ด้ 
กระบวนการผลิต วตัถุดิบท่ีใช ้ ขนาดก าลงัผลิต ผลิตภณัฑท่ี์ได ้

การฟอกสีและกลัน่ น ้ามนัปาลม์ดิบ 
(Crude Palm Oil : CPO) 

400 ตนั/วนั น ้ามนัปาลม์ขน้ (RBD Palm Oil : RPO) 
และมีกรดไขปาลม์ (PFAD) เป็นผลพลอยได ้

การแยกไข น ้ามนัปาลม์ขน้ 
(RBD Palm Oil : RPO) 

300 ตนั/วนั น ้ามนัปาลม์โอเลอินผา่นกรรมวธีิ  
(Refined Palm Olein : RO) 
และมีไขปาลม์สเตียริน (Stearin : RS)  
เป็นผลพลอยได ้

 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1.   กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) เช่น โรงงานผลิตอาหาร  อาหารสตัว ์ สบู่  น ้ ามนัเคร่ืองและเคมีภณัฑต์่างๆ  เป็นตน้ 
2.  กลุ่มหา้งสรรพสินคา้ (Modern Trade) เช่น  หา้งบ๊ิกซี  หา้งแมค็โคร   เป็นตน้ 
3.  กลุ่มร้านคา้ส่ง (Wholesale) เช่น   ยีป๊ั่ว  ซาป๊ัว  เป็นตน้ 
4.  กลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง (End User) เช่น ร้านอาหาร  เบเกอร่ีและโรงแรม  เป็นตน้ 

 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ทีจ่ดัจ าหน่าย 
1. ขวด ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หีบ  (หีบละ 12 ขวด) 
2.  ถุง ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หีบ (หีบละ 12 ถุง) 
3. ป๊ีบ 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. รถแทงคเ์ด่ียว ขนาด 12-13 ตนั  และรถแทงคพ์ว่ง  ขนาด 26-30 ตนั 
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มาตรฐานต่างๆ ทีไ่ด้รับการรับรอง 

1. เคร่ืองหมายรับรองระบบ ISO 22000 : 2005  เลขท่ี GB10/81733 
2. เคร่ืองหมายรับรองระบบ GMP เลขท่ี TH10/5399 
3. เคร่ืองหมายรับรองระบบ HACCP เลขท่ี 10/5340 
4. เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล เลขท่ี กอท.ฮล. B536/2553 (มาตรฐานอาหารมุสลิม) 
5. เคร่ืองหมายรับรองโคเชอร์ (มาตรฐานอาหารยวิ) 
  

มใีบอนุญาตต่างๆ ดงันี.้- 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 จากกรมธุรกิจพลงังาน  ส านักงานพลงังานจงัหวดัสมุทรปราการ  

ทะเบียนเลขท่ี สป0310068  มีอาย ุ1 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เพื่อด าเนินการเป็นสถานท่ีเก็บ

รักษาน ้ ามนัเช้ือเพลิง (น ้ ามนัเตา A)  
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคลดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งสตัวห์รือส่ิงของ เลขทะเบียนท่ี สป.บ.139/2558  

มีอาย ุ5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 28 มีนาคม 2563  เพ่ือด าเนินการใชร้ถบรรทุกในการขนส่งสินคา้ 
หมายเหตุ   เน่ืองจากในช่วงปลายปี 2555 ต่อเน่ืองถึงตน้ปี 2556 บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบ

ได้แก่น ้ ามันปาล์มดิบมีราคาลดลงอย่างต่อเน่ือง สาเหตุมาจากผลผลิตปาล์มทั่วประเทศมีมากเป็นประวติัการณ์ท าให ้          
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ประสบกบัภาวะขาดทุน  เน่ืองจากราคาตน้ทุนน ้ ามนัปาลม์ดิบในสตอ๊ก
มีราคาสูงกว่าราคาตลาดมาก คณะกรรมการจึงอนุมติัให้บริษทั โอพีจีเทค จ ากัด ท าสัญญาเช่าโรงงานพร้อมเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโรงงานกลัน่น ้ ามนัปาลม์เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559   

ในปี 2559  บริษทั โอพีจีเทค จ ากดั  ผูเ้ช่าโรงกลัน่น ้ ามนัปาลม์ ของบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั  (บริษทัยอ่ย) 
ไดต้่อสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 และผูเ้ช่าไดข้อเช่าโกดัง
สินคา้หมายเลข 27 และถงัน ้ ามนัปาลม์หมายเลข 5 และ 6 ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั โดยผูเ้ช่าตอ้งการขยายธุรกิจเพ่ิมเติม 
ซ่ึงมีระยะเวลาเช่าเท่ากบัการเช่าโรงกลัน่น ้ ามนัปาลม์ 

และในเดือนตุลาคม 2559 อนุมัติงบประมาณการโครงการติดตั้งโซล่าร์รูฟจ านวน 200 กิโลวตัต์  บนหลงัคา                
โกดงัสินคา้หมายเลข 17 ตั้งงบประมาณไวท่ี้ 7,600,000 บาท บริษทัไดล้งนามในสญัญา กบับริษทั เอสทีอาร์ อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
เรียบร้อยแลว้ และปัจจุบนัไดท้ าการติดตั้งโครงการและจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้  

  
บริษัท ท ีเอส จ ีแอสเซ็ท จ ากดั (TSGA)  เลขทะเบียนบริษทั  0105521016901  
ลกัษณะธุรกิจ : ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละหอ้งพกัอาศยั  
จดทะเบียนจัดตั้งบริษทัเม่ือปี 2521 เดิมช่ือบริษทั ไทยชูการ์ไซโลแวร์เฮา้ส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในปี 2544  

บริษทัคืนใบอนุญาตประกอบกิจการคลงัสินคา้และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั  เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 
มีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท  โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 79.78 ของทุนจดทะเบียน   

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั  ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ โดยมีทรัพยสิ์นเดิมคือคลงัเก็บน ้ าตาลทรายดิบ
แบบเทกอง พ้ืนท่ี 6,000 ตารางเมตรสามารถบรรจุสินคา้ได ้55,000 ตนั ใหบ้ริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั เช่า  และในปี 2548 
บริษทัฯ ได้ขยายธุรกิจออกไปโดยซ้ืออาคารพกัอาศัยขนาด 262 ห้อง  ตั้ งอยู่ท่ีซอยเอราวณัส่ิงทอ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย     
ต  าบลส าโรงใต ้ อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  เพ่ือให้บุคคลทัว่ไปเช่าพกัอาศยั ในปี 2558 มีลูกคา้เช่าพกัอาศยั
คิดเป็นร้อยละ 94.07  ต่อมาในปี 2552  ก่อสร้างอาคารหอ้งพกัอาศยัขนาด 45 หอ้ง ตั้งอยูใ่นซอยสยามไซโล  ถนนปู่เจา้สมิงพราย  
ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จั งหวัดสมุ ทรปราการ  เร่ิ มให้ ลู กค้ าเช่ าพักตั้ งแต่ เดื อนตุ ลาคม  2552                                           
ในปี 2558 มีลูกคา้เช่าพกัอาศยัคิดเป็นร้อยละ 97.22 
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ที เอส จี เอสแซท จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ให้บริษัท มันเดย์ แมน จ ากัด                     
เช่า ที เอส เออพาร์ตเมนต ์2 อาคารห้องพกัอาศยั 4 ชั้นจ านวน 45 ห้อง เลขท่ี 90/19 หมู่ท่ี 1 ซอยสยามไซโล ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และทรัพยสิ์นส่วนควบอาคารพร้อมอุปกรณ์ส านกังานต่างๆ และเช่าท่ีดินโฉนด
เลขท่ี 249251 ต าบลส าโรงใต(้ส าโรง) อ าเภอพระประแดง (พระโขนง) จังหวดัสมุทรปราการ มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี  31 มกราคม 2562 

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั ที เอส จี เอสแซท จ ากัด (บริษทัย่อย) ได้ขายท่ีดินโฉนดเลขท่ี 236400, 236401            
และ 236402 เลขท่ีดิน 120, 121, 122 หน้าส ารวจ 10154, 10155, 10156 ต าบล ส าโรงใต้(ส าโรง) อ าเภอพระประแดง                    
(พระโขนง) จังหวดัสมุทรปราการ พร้อมอาคารพักอาศัย 9 ชั้ น 263 ห้อง พ้ืนท่ีขนาด 9,520 ตารางเมตร เลขท่ี 162                           
ถึง 162/262 (รวม 263 เลขหมาย) หมู่ท่ี 9 ต าบลส าโรงใต ้อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ให้กับบริษทั โซล่า               
แอสฟัลท ์จ ากดั  ในราคา 75,000,000 บาท 
  

มใีบอนุญาตต่างๆ ดงันี.้- 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  เลขทะเบียนท่ี          

3-2(5)-1/36 สป มีอาย ุ5 ปี   ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561  ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2566  เน่ืองจากมีเคร่ืองจกัรระบบล าเลียงน ้ าตาล
ติดกบัอาคารคลงัสินคา้เทกองท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 

2.ใบอนุญาตให้ใชซ่ึ้งวิทยคุมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของวิทยคุมนาคมและใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวทิยคุมนาคม  
เลขทะเบียนท่ี 040651000100  และ 040651000099  จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2540  ตลอดอายขุองเคร่ือง  เพ่ือบงัคบัการท างานหัวพ่นน ้ าตาลระยะไกล
ลงในระวางเรือเดินสมุทร 

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (TSGA 2)  ออกโดยส านกังานเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย 
เล่มท่ี 1 เลขทะเบียนท่ี 9/2559 มีอาย ุ1 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2561 เพ่ือประกอบกิจการห้องพกัอาศยั
จ านวน 45 หอ้ง   

 

บัตรส่งเสริมการลงทุน 
                                - ไม่มี - 
 

บริษัท ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส์ จ ากดั  (TSTL)  เลขทะเบียนบริษทั  0105520002486 
ลกัษณะธุรกิจ : โรงงานทอกระสอบ 
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือปี 2520  เดิมช่ือบริษทั ไทยชูการ์ขนส่ง จ ากดั  มีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เรียกช าระแลว้ 1.25 ลา้นบาทและเรียกช าระเต็มมูลค่าหุ้นในปี 2550    
โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยูเ่ดิมร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียน  ต่อมาในปี 2551 ท่ีประชุมวิสามญั-
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551  มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 45,000,000.- บาท (ส่ีสิบหา้ลา้นบาท) 
โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เป็นทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท และท่ีประชุมดงักล่าว   
มีมติให้โอนสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธ์ิใหแ้ก่บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูล้งทุนในหุ้นเพ่ิมทุนแทนเพ่ือด าเนินธุรกิจโรงงานทอกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ ์  ปัจจุบนับริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 77.44 ของทุนจดทะเบียนท าให้บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  มีสถานะเป็นบริษทัย่อย        
ของบริษทัและเร่ิมด าเนินการผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑใ์นเดือนตุลาคม 2551 และในปี 2552 เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก
จ านวน 30  ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 80 ลา้นบาท โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 85.90  
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และในเดือนมีนาคม 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  
(“บริษทัยอ่ย”) ไดมี้มติอนุมติั เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 80,000,000 บาท (แปดสิบลา้นบาท) เป็น 400,000,000 บาท            
(ส่ีร้อยลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,000,000 หุ้น (ส่ีลา้นหุ้น) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 3,200,000 หุ้น             
(สามลา้นสองแสนหุน้) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท(หน่ึงร้อยบาท) จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนโดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน
ในราคาหุ้นละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาท) และในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมรายใดสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน             
ให้โอนสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่คณะกรรมการด าเนินการและมีมติให้คณะกรรมการก าหนด 
เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นได้ตามความเห็นชอบ และท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 มีมติเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทัจากเดิมมี 16 ขอ้ เพ่ิมเป็น 17 ขอ้ โดยมีขอ้ความดงัน้ี 

ขอ้ 17.  “ให้บริการท่าเรือเพ่ือขนถ่ายสินคา้และตูค้อนเทนเนอร์ ระหว่างประเทศ ตลอดจนการดูแลเก็บรักษา
สินคา้และตูสิ้นคา้” 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 ในราคาหุ้นละ 25 บาท               
จากราคาพาร์ 100 บาท โดยให้ผูถื้อหุ้นโปรดแจง้ความประสงค์ในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนภายในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558            
และช าระเงินภายในวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2558 สรุปว่ามีผูถื้อหุ้นซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 14 ราย จ านวน 3,196,508 หุ้น                 
เป็นเงิน 79,912,700 บาท  และมีผูถื้อหุน้ไม่ประสงคซ้ื์อหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 8 ราย จ านวน 3,492 หุน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ           
มีมติขายหุน้เพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือใหก้บันายปรีชา อรรถวิภชัน์ ประธานกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั(มหาชน) 
และบริษทัยอ่ยและบริษทัไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 ในราคาหุ้นละ 50 บาท จ านวน 1,600,000 หุ้น  คิดเป็นเงิน 160,000,000 บาท 
ช าระเงินภายในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 

เรียกช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 ในราคาหุน้ละ 25 บาท จ านวน 3,200,000 หุน้ คิดเป็นเงิน 80,000,000 บาท      
ช าระเงินภายในวนัท่ี 15ธนัวาคม 2558 

เม่ือบริษทัไดเ้รียกช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนในราคาหุ้นละ 100 บาทครบทั้งจ านวนแลว้ ทางส านกัเลขานุการบริษทั
ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน               
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของ                           
ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี  

ทุนจดทะเบียน         400,000,000  บาท (ส่ีร้อยลา้นบาทถว้น) 
ทุนช าระแลว้เป็นเงิน  400,000,000  บาท (ส่ีร้อยลา้นบาทถว้น) 
ในเดือนกรกฎาคม 2558   อนุมัติลงทุนในโครงการน าร่องติดตั้ งโซล่าร์รูฟ  (Solar PV Rooftop) บนหลังคา                 

โกดงัสินคา้ของไทยชูการ์ฯ เพื่อน าไฟฟ้าท่ีไดใ้ชภ้ายในโรงทอกระสอบ และมีก าลงัการผลิต 100 กิโลวตัต ์ใชง้บลงทุนประมาณ 
4,800,000 บาท (ไม่รวมระบบบันไดและทางเดินบนหลังคา)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 เดือน (หลงัจากท าสัญญา) 
จุดคุม้ทุนประมาณ 7 ปี อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คิดเป็นร้อยละ 7                

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ร่วมลงทุนกบั บจก. อาร์ ซี แอล 
โลจิสติกส์ เพื่อจดัตั้ง บจก.ปู่เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 20  

 

มใีบอนุญาตต่างๆ ดงันี.้- 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ทะเบียนเลขท่ี        

จ 3-53(4)-36/51 สป   มีอาย ุ5 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561  ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2566 เพื่อผลิตกระสอบพลาสติก 
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จากเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย เล่มท่ี 13 ทะเบียนเลขท่ี 

35/2559  มีอาย ุ1 ปี   ตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560  ถึงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561  การทอกระสอบดว้ยเคร่ืองจกัร 
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3.  ใบอนุญาตใหใ้ชท่้าเทียบเรือ ท่ี 16C  กรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าว ีกระทรวงคมนาคม ทะเบียนเลขท่ี 
17/2558 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558  เพ่ือให้เรือใหญ่เทียบท่าขนถ่ายสินคา้ทั่วไปและคอนเทนเนอร์ทั้งใน           
และระหว่างประเทศมีการติดตั้งโรงพกัสินคา้ท่าเรือ ส่ิงติดตั้งและเคร่ืองมือ เคร่ืองอุปกรณ์ ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการโดยมีการ
ป้องกนัมิให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดจนมีการจดัท ารายงานประจ าเดือนแสดงสถิติเก่ียวกบัเรือท่ีใชบ้ริการท่าเทียบเรือ
ประเภทและปริมาณสินคา้ท่ีผา่นท่า  ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล กรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวี กระทรวงคมนาคม   
ทะเบียนเลขท่ี 2/2559  มีอาย ุ3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ส าหรับประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล
โดยมีโรงพกัสินค้าท่าเรือส่ิงติดตั้งและเคร่ืองมือ เคร่ืองอุปกรณ์ ทั้ งน้ีการด าเนินการโดยมีการป้องกันมิให้เกิดมลพิษ           
ต่อส่ิงแวดล้อมตลอดจนมีการจัดท ารายงานประจ าเดือนแสดงสถิติเก่ียวกับเรือท่ีใช้บริการท่าเทียบเรือประเภทและ-                 
ปริมาณสินคา้ท่ีผ่านท่า รายงานประจ าปีแสดงสภาพปัจจุบันของท่าเรือเก่ียวกบัท่ีพกัสินคา้  ส่ิงติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์และ                
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ตลอดจนมีการจดัตั้งด่านศุลกากรและท าเนียบท่าเรือเพ่ือรองรับการขนถ่ายสินคา้ระหว่าง
ประเทศภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัของ ISPS และกรมเจา้ท่า 

5.  บตัรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการคลงั ทะเบียนเลขท่ี 58-2293-1-00-1-0 
ได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 ได้แสดงว่าเป็นผูไ้ด้รับการส่งสริม               
การลงทุนในกิจการขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือบรรทุกสินคา้ประเภท 7.1.4 กิจการขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือบรรทุกสินคา้            
และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง มีมูลค่าไม่เกิน 198,000,000 บาท   

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบับริษัทและบริษัทย่อย  (บริษัท ท ีเอส คลงัสินค้า จ ากดั) 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจให้บริการเช่าคลงัสินคา้เพ่ือให้ลูกคา้เก็บพกัสินคา้        

เพ่ือการขนถ่ายข้ึนเรือเดินสมุทรหรือขนส่งออกไปจ าหน่ายภายในประเทศ  โดยมีพ้ืนท่ีท าการในปัจจุบนั 152 ไร่ 3 งาน 53.2 ตารางวา  
ให้บริการลูกคา้ดา้นต่างๆ คือ บริการท่าเทียบเรือ 3 ท่า  มีโกดงัเก็บสินคา้ชนิดบรรจุกระสอบให้เช่าจ านวน 43 หลงั และ             
ถงัเก็บกากน ้ าตาลจ านวน 2 ถงั ความจุรวม 24,000 ตนั  โดยมีสินคา้หลกัท่ีใชบ้ริการไดแ้ก่ น ้ าตาลทราย  กากน ้ าตาล  ขา้วสาร  
น ้ ามนัพืชและพืชผลทางเกษตรอ่ืนๆ นับวา่เป็นคลงัสินคา้ท่ีให้บริการรับฝากและขนถ่ายสินคา้น ้ าตาลท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบ
จงัหวดัสมุทรปราการ 

เน่ืองจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท  คือการให้บริการขนถ่ายสินคา้ ให้บริการเช่าเหมาคลังสินค้า          
และให้บริการท่าเทียบเรือ ลูกค้าหลักจึงได้แก่  ผูส่้งออกน ้ าตาลว่าจ้างบริษัทให้ท าการขนถ่ายสินค้าท่ีเก็บไวใ้นคลัง               
ข้ึนเรือเดินสมุทรเพ่ือส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศและโรงงานน ้ าตาลมีน ้ าตาลทั้งชนิดเทกองและบรรจุกระสอบเขา้มาใชบ้ริการ 
ส่วนลูกคา้อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ลูกคา้เช่าเหมาโกดงัเก็บสินคา้เพ่ือใชเ้ก็บพกัสินคา้  ซ่ึงมีทั้งสินคา้ส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศ  
อนัไดแ้ก่ ขา้วสาร ขา้วสาลี แป้งมนั ไมแ้ปรรูปและน ้ ามนัพืชท่ีใชใ้นการประกอบอาหารและอ่ืน  ๆ ส าหรับลูกคา้หลกัของบริษทัยอ่ย 
(บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ) ไดแ้ก่  โรงงานน ้ าตาลต่างๆ ท่ีน าสินคา้มาฝากในคลงัสินคา้เพ่ือรอการส่งมอบ โดยผา่นผูส่้งออก 
จะแจง้เรือมารับสินคา้ โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินการขนถ่ายสินคา้ท่ีบริษทั ที เอส 
คลงัสินคา้ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) เป็นผูรั้บฝากสินคา้ 

ดงันั้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะสอดคลอ้งและเอ้ือประโยชน์กนัในเชิงกลยทุธ์   นอกจากน้ี
บริษัทย่อยท าธุรกิจทดแทนส่วนท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท  ทั้ งน้ี เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ                
ให้กวา้งขวางออกไปโดยฝ่ายบริหารจะมีการร่วมกันพิจารณาวางแผนธุรกิจและวิธีการเช่ือมโยงกับธุรกิจของบริษัท           
และบริษทัยอ่ยโดยมุ่งใชท้รัพยากร  อุปกรณ์เคร่ืองมือและช่องทางต่างๆ ของบริษทัท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ    
ไม่มีการด าเนินงานท่ีซ ้ าซอ้นกนั 

 
 



                   บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                        รายงานประจ าปี 2560 

30 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

เน่ืองจากกิจการคลงัสินคา้มีขอ้จ ากดัในการด าเนินธุรกิจค่อนขา้งมาก  เช่น รายไดห้ลกัจะตอ้งเป็นรายไดจ้ากการ
รับฝากสินค้า  ดังนั้ นทรัพย์สินอันได้แก่ อาคารคลังสินค้าท่ีบริษัทย่อยถือครองอยู่เป็นคลังสินค้าประเภทเทกอง                  
บริษทัยอ่ยจึงไดเ้ช่าเหมาโกดงับางหลงัจากบริษทัแม่เพ่ือรับฝากสินคา้ชนิดบรรจุกระสอบ  ส่วนรายไดห้ลกัของบริษทัแม่  
คือ รายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้า  ค่าเช่าโกดัง  ค่าเทียบท่าเรือ ค่าชั่งน ้ าหนัก ค่าน าสินค้าผ่านท่าและอ่ืนๆ                
ดังนั้ นความสัมพนัธ์ของกลุ่มกิจการจึงเป็นลักษณะพ่ึงพากัน  ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติ คลงัสินค้า ไซโล และ               
ห้องเยน็ พ.ศ. 2558  มิไดก้ าหนดเง่ือนไขไวว้า่กรรมการของผูป้ระกอบกิจการคลงัสินคา้ตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียน  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เร่ืองการก าหนดเง่ือนไขควบคุมกิจการคลงัสินคา้ พ.ศ. 2535 แลว้  
ดงันั้นกรรมการของบริษทัแม่และบริษทัยอ่ยเกือบทั้งหมดเป็นกรรมการชุดเดียวกนั  ดงันั้นในส่วนของอ านาจในการควบคุม
บริษทัยอ่ยยอ่มถูกควบคุมโดยบริษทัแม่ไปในตวั 
 

เงนิลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย          
               ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2560 

               ช่ือบริษทั     ประเภทและลกัษณะธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน  
   (ลา้นบาท) 

ทุนช าระแลว้ 
   (ลา้นบาท) 

%การถือหุน้         ตน้ทุนเงินลงทุน     มูลค่าเงินลงทุน 

 
 ผูถื้อหุน้รายใหญ่อ่ืน 
  ท่ีถือหุน้เกิน 10% 

 

บจก. ที เอส คลงัสินคา้ คลงัสินคา้และรับฝากสินคา้ 50 12.50     64.13 10.073   ลา้นบาท 97.793   ลา้นบาท บจก. อสก.มิตรเกษตร1 

บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล ์
 
โรงงานแป้งสาลี 
 

399 344     68.80 316.375   ลา้นบาท 739.774 ลา้นบาท - 

บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท 
 
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
และหอ้งพกัอาศยั 

50          50     79.78 40.611   ลา้นบาท 93.106 ลา้นบาท - 

บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 

 
โรงงานทอกระสอบ
พลาสติกบรรจุภณัฑสิ์นคา้
และบริการท่าเทียบเรือคอน
เทนเนอร์ 
 

400 
 

 400 
 

   85.90 
 

343.589 
   

 
ลา้นบาท 
 
 

321.978 
   

ลา้นบาท 
 

 
บมจ. น ้าตาลขอนแก่น2 

 
 

บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั 
ใหเ้ช่าคลงัสินคา้และ
โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์ 

600 500 97.16 488.544   ลา้นบาท 412.088   ลา้นบาท - 

 

ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้อยูใ่นบริษทัยอ่ยเกินกวา่ร้อยละ 10 ไดแ้ก่    
1.  บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  ถือหุ้นอยูใ่นบริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ร้อยละ14.16 ประกอบ

กิจการโรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาล  ตั้งอยูท่ี่ 93/1  หมู่ 9 ถนนแสงชูโต  ต าบลดอนขม้ิน  อ าเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี            
โดยมีนายณรงค ์เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการและเป็นกรรมการบริหารของบริษทั  ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย   

   2.  บริษัท น ้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน ) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ที  เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากัด                          
ร้อยละ  10.13  ตั้งส านักงานอยูท่ี่ อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขท่ี 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 และมีโรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 43 หมู่ท่ี 19 ถนนน ้ าพอง-กระนวน อ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น 40140 
โดยประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน ้ าตาลเพ่ือส่งออกและบริโภคในประเทศ  โดยมีนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์  
นายชลชั  ชินธรรมมิตร์  และนายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ เป็นกรรมการร่วมในบริษัท น ้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน)               
และบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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4.2  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
สินทรัพย์ถาวรหลกัทีบ่ริษัทใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

ล าดบัที่ 
สินทรัพย์ 

(ประเภท/ที่ตั้ง) 

 
พืน้ที่ 

 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 

 
1 

 
ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิของ 

    

 บริษทัและบริษทัย่อย ประกอบด้วย (ไร่-งาน-ตรว.)    

 ท่ีดินของบมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล  111-0-26 เป็นเจา้ของ  1,201,265,875.81 
 
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 
จากสถาบนัการเงิน 1/ 

 ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต  าบลส าโรงกลาง      
 อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 13-1-63 เป็นเจา้ของ   205,698,500.02 ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 

  0-0-25 เป็นเจา้ของ         962,500.00 
จากสถาบนัการเงิน 1/ 

- 
 

  
2-0-48 
1-3-75 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

  19,080,000.00 
  30,770,583.80 

- 
- 

  
15-0-79 
9-0-15 

 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

 

     246,080,716.20 
     175,210,170.00  

 

- 
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 
จากสถาบนัการเงิน 1/ 

 รวม    1,879,068,345.83  
 

2 
 
อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง 

    

 
ได้แก่ อาคารเช่า อาคารเช่าพกัอาศัย 
ท่าเทียบเรือ และอ่ืนๆ 
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เป็นเจา้ของ 
  

 294,123,897.40 
 
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 

     จากสถาบนัการเงิน 1/ 

 บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ  ากดั  เป็นเจา้ของ    69,445,878.65                     - 

      

 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั  เป็นเจา้ของ      5,881,655.28                     - 

      

 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ  ากดั  เป็นเจา้ของ    103,143,528.29 ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 

     จากสถาบนัการเงิน 3/ 

 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ  ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ   184,022,550.35 ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 

     จากสถาบนัการเงิน  

 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ  ากดั  เป็นเจา้ของ     84,320,262.48 ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 

     จากสถาบนัการเงิน 2/ 

                          รวม      740,937,772.45  
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32 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 

ล าดบัที่ 
สินทรัพย์ 

(ประเภท/ที่ตั้ง) 
พืน้ที่ 

(ตารางเมตร) 
การถือสิทธิ มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 

3 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์     
 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ  22,788,682.75 - 
 บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ  ากดั  เป็นเจา้ของ    5,837,613.77 - 
 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั    เป็นเจา้ของ           27,930.24 - 
 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ  ากดั  เป็นเจา้ของ    247,832,825.22 ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 
     จากสถาบนัการเงิน 3/ 
 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ  ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ    508,526,004.29 ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 
     จากสถาบนัการเงิน  
 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ  ากดั     เป็นเจา้ของ     260,831,643.18 ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 

     จากสถาบนัการเงิน 2/ 
                          รวม     1,045,844,699.45  
      4 เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใช้ส านักงาน     
 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิลจ ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ                               906,141.34 - 
 บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ  ากดั  เป็นเจา้ของ           21,017.89 - 
 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั  เป็นเจา้ของ                13.00 - 
 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ  ากดั  เป็นเจา้ของ        1,205,978.72 - 
 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ  ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ                             3,957,835.52 - 
 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ  ากดั  เป็นเจา้ของ          944,284.73 - 
                          รวม           7,035,271.20  
      5 ยานพาหนะ     
 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ      14,388,870.63 - 
 บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ  ากดั  เป็นเจา้ของ          598,336.34 - 
 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั  เป็นเจา้ของ                   1.00 - 
 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ  ากดั  เป็นเจา้ของ       520,011.00 - 
 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ  ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ    21,012,852.05 - 
 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ  ากดั   เป็นเจา้ของ                 1.00 - 

 รวม        36,520,072.02  
 

 รวมทั้งส้ิน    3,709,406,160.95  

 

หมายเหต ุ  
1/  ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 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 เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ค ้ าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน จ านวน 750 ลา้นบาท และท่ีดินโฉนดเลขท่ี 806, 22186, 22188, 22189, 46218, 
112862, 178109, 178487, 178486,249104, 249148 ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน จ านวน 50 ลา้นบาท 
และท่ีดินโฉนดเลขท่ี  249253, 9082 ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน จ านวน 145 ลา้นบาท 
  2/ อาคารโรงงานทอกระสอบและเคร่ืองจกัรของบริษทัที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ค  ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากสถาบนัการเงินจ านวน 85 ลา้นบาท 
  3/   อาคารโรงงานน ้ ามนัปาลม์ของบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั ค  ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 46 ลา้นบาท  และเคร่ืองจกัรน ้ ามนัปาลม์จ านวน 327 ลา้นบาท     

 

ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆอ่ืนๆ
อ่ืนๆ 



                   บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                        รายงานประจ าปี 2560 

33 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

 
5.  ข้อพพิาททางกฏหมาย 
ในปี 2560  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบ             

ต่อทรัพยสิ์นหรือผลการด าเนินธุรกิจแต่อยา่งใด 
 
6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
6.1  ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือ         บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) 
    Thai Sugar Terminal Public Company Limited 
ช่ือย่อ    TSTE (ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 
เลขทะเบียนบริษัท  0107537001692  
ประเภทธุรกจิ   บริการขนถ่ายสินคา้ข้ึนเรือเดินสมุทร ใหเ้ช่าโกดงัเก็บสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
เวบ็ไซต์   www.tstegroup.com 
ทีก่่อตั้ง    2519 
วนัแรกทีซ้ื่อขายหุ้น  13 กรกฎาคม 2533 
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ทีต่ั้งส านักงานและคลงัสินค้า 90 หมู่ท่ี 1 ถนนปู่เจา้สมิงพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
6.2  ข้อมูลส าคญัอ่ืน 
ทุนจดทะเบียน   191,663,805 บาท   

(หน่ึงร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหกแสนหกหม่ืนสามพนัแปดร้อยหา้บาท) 
ทุนช าระแล้ว   191,663,590.50 บาท  

(หน่ึงร้อยเกา้สิบเอ็ดลา้นหกแสนหกหม่ืนสามพนัหา้ร้อยเกา้สิบบาทหา้สิบสตางค)์ 
    ประกอบดว้ยหุน้สามญั 383,327,181 หุน้ 
มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้   หุน้สามญั หุน้ละ 0.5 บาท  
หุ้นบุริมสิทธิ   - 0 -  หุน้ 
รอบระยะเวลาบัญชี  1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 
 
ส านักงานใหญ่ 
ทีต่ั้ง    90  หมู่ท่ี 1  ถนนปู่เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง  อ าเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท์     0-2183-4567 (10 สายอตัโนมติั) 
โทรสาร      0-2183-4561  และ  0-2183-4562 
อเีมล์        thaisugar@tstegroup.com 
เวบ็ไซต์   www.tstegroup.com 
 
 

http://www.tstegroup.com/
http://www.tstegroup.com/
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ส านักเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท์   0-2183-4567  ต่อ 1031 
โทรสาร       0-2183-4561 และ 0-2722-5079 
อเีมล์         jurairat.n@tstegroup.com 

 
6.3  บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีต่ั้ง  เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน) 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์     0 2009-9381 
โทรสาร     0 2009-9476  
TSD Call center   0 2009-9000  
เวบ็ไซต์   http://www.tsd.co.th 
อเีมล์    TSDCallCenter@set.or 
  
ผู้สอบบัญชี   บริษัท ส านักงาน เอ เอม็ ซี จ ากดั         

โดย  นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4663  และ/หรือ  
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4664   

ทีต่ั้ง    191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์  ชั้น19  ยนิูต 4 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท์     0-2231-3980-7 
โทรสาร     0-2231-3988 
อเีมล์    amc@amc-mri.com  

 
ผู้ตรวจสอบภายใน  บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั    โดย 
    นางสาวกรกช  วนสวสัด์ิ 
ทีต่ั้ง    267/1  ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 

แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท์     0-2587-8080 
โทรสาร     0-2585-2018 
อเีมล์    internalaudit@dharmniti.co.th 
เวบ็ไซต์    http://www.dharmniti.co.th 
 
 

mailto:jurairat.n@tstegroup.com
mailto:TSDCallCenter@set.or
mailto:amc@amc-mri.com
mailto:internalaudit@dharmniti.co.th
http://www.dharmniti.co.th/
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7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1  จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
ทุนจดทะเบียน  
บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 191,663,805 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 383,327,610 หุน้มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 
 

ทุนช ำระแล้ว 
เรียกช าระหุ้นสามญัแลว้จ านวน 383,327,181 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท เป็นเงิน 191,663,590.50 บาท คงเหลือ

จ านวนหุน้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 429 หุน้ 
 
7.2  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
ผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก ทีป่รำกฎในสมุดทะเบียน TSD 
 

 

-  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 

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

 
7.3  กำรออกหลกัทรัพย์อ่ืน  

- ไม่มี -  
 

7.4  นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มเินิล้ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทัหลงั

หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแลว้ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ทั้ งน้ีการจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพิจารณาเช่น ผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นตน้ 

 

. 
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เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้จะตอ้งน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุม-             
ผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดแ้ลว้ให้
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกนัโดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนั้นและรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

ประวตักิำรจ่ำยเงนิปันผลย้อนหลงั 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

ปีท่ีจ่ายเงินปันผล 
ผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 

ก าไรสุทธิ 

(บาท) 

ก าไรต่อหุ้น 

(บาท) 

อตัราการจ่ายปันผล 

(บาทต่อหุ้น) 

อตัราการจ่ายปันผล 

ต่อก าไรสุทธิ (%) 

ปี 2555 2554 68,742,237 0.52 0.24 46.15 

ปี 2556 2555 192,581,706 1.33 0.34 23.30 

ปี 2557 2556 97,867,872 0.67 0.24 35.61 

ปี 2558 2557 117,781,424 0.41 0.50 61.63 

ปี 2559 2558 89,846,039 0.26 0.1611111111 52.07  

ปี 2560 2559 71,677,046 0.20 0.06 32.09 
 

หมำยเหตุ *ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2559 คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 27  เมษายน 2560  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.06 บาทคิดเป็นร้อยละ 52.07 หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 22.999  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32.09
ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากบัร้อยละ 23.14 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม)โดยเงินปันผลดงักล่าว
จ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ของบริษทัท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 0 และอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเน่ืองจากน าเงินไปลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม
อตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเม่ือบริษทันั้นๆ มีก าไรพอสมควรและจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีท่ีขาดทุน  นอกจากน้ียงัพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้นๆ หากกระแสเงินสด
คงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอและไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายแลว้บริษทัยอ่ยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีๆ ไป   

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยให้กับบริษทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัเร่ืองการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงตอ้ง
ได้รับมติจากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นและสามารถจ่ายเป็นการเฉพาะคราวได้  โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องมีก าไร
พอสมควรกรณีขาดทุนห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกวา่จะแกไ้ขจนไม่ขาดทุนแลว้  นอกจากน้ีการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งมีการ
กนัเงินส ารองไวอ้ยา่งนอ้ยร้อยละหา้ของก าไรจนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนทุนของบริษทั 
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8.  โครงสร้ำงกำรจดักำร 
8.1  โครงสร้ำงกำรจดักำร 
บริษัท เปลีย่นโครงสร้ำงกำรจดักำร เม่ือวนัที ่31 มกรำคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริษทั 
(BOD) 

ส านกัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 
(EXC) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(CEO) คณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกัเลขานุการบริษทั 

งานยทุธศาสตร์และ
พฒันาโครงการ 

ธุรกิจท่าเรือ และ
คลงัสินคา้ทัว่ไป 

 

กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ 
อสงัหาริมทรัพยแ์ละ

โรงกระสอบ 

ธุรกิจร่วมลงทุนและ
การสร้างพนัธมิตร 

บญัชี  การเงิน 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

กลุ่มปฏิบติัการ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กลุ่มยทุธศาสตร์ 
และสนบัสนุนองคก์ร 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กลุ่มบญัชีและการเงิน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

งานส านกังาน 
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8.1.1)  คณะกรรมกำรบริษัท 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์            

ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2561  ประกอบดว้ยกรรมการ 15 ท่าน  ดงัน้ี 
 

ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1 นายปรีชา  อรรถวิภชัน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เมษายน  2560 – เมษายน 2563 
2 นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์* กรรมการ เมษายน  2558 – เมษายน 2561 
3 นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร*  กรรมการ เมษายน  2559 – เมษายน 2562 
4 นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์* กรรมการ เมษายน  2558 – เมษายน 2561 
5 นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล* กรรมการ เมษายน  2558 – เมษายน 2561 
6 นายวินย ์ ชินธรรมมิตร* กรรมการ เมษายน  2560 – เมษายน 2563 
7 นายชลชั  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ เมษายน  2559 – เมษายน 2562 
8 นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ เมษายน  2560 – เมษายน 2563 
9 นายธนดล สุจิภิญโญ      กรรมการ เมษายน  2560 – เมษายน 2563 
10 นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ*์ กรรมการ มกราคม 2559 – เมษายน 2561 
11 นายจเด็จ  อินสวา่ง   กรรมการอิสระ เมษายน  2559 – เมษายน 2562 
12 นางสาวจุฑาทิพย ์ อรุณานนทช์ยั กรรมการอิสระ เมษายน  2560 – เมษายน 2563 
13 นายสุวฒัน์  สมัมาชีพวิศวกุล กรรมการอิสระ เมษายน 2559-เมษายน 2562  
14 นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ เมษายน 2559 -เมษายน 2562 
15 นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ* กรรมการ กุมภาพนัธ์ 2560 – เมษายน 2561 

 

หมำยเหตุ 
1.  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการท่ีครบ

วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 
1.นายปรีชา  อรรถวภิชัน์ 
2. นางสาวจุฑาทิพย ์ อรุณานนทช์ยั 
3.นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 
4. นายธนดล  สุจิภิญโญ 
5.นายวนิย ์  ชินธรรมมิตร 

2.  *หมายถึงกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษัท โดยก าหนดให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพันบริษัท                
สอง (2) คน ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

3.  ดร.สุภสร  ชโยวรรณ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเดือนมกราคม 2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2560 ไดแ้ต่งตั้งนายพลัลภ เหมะทกัษิณ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (ผูมี้อ  านาจ-             
ลงนามผกูพนับริษทั) ทดแทนกรรมการท่ีลาออกโดยใหมี้วาระคงเหลือเท่ากบักรรมการท่ีลาออก 
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กำรถือหลกัทรัพย์ของกรรมกำร  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 เปรียบเทยีบกบั ณ ส้ินสุดปี 2559 

 

 

ล าดบัท่ี 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

จ านวนหุน้ 

จ านวนหุน้  

เพ่ิม (ลด) 

ระหวา่งปี 3 

ร้อยละของ
หุน้ท่ีมีสิทธิ 

ออกเสียง 31 ธ.ค.2560 31 ธ.ค.2559 

1 นายปรีชา อรรถวภิชัน์ 15,681 15,681 - 0.004 

2 นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ 2 20,728,917 20,389,317 331,600 5.41 

3 นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร - - -  

4 นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 63,818,515 63,818,515 - 16.649 

5 นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ - - - - 

6 นายจเด็จ อินสวา่ง* - - - - 

7 นายวนิย ์ ชินธรรมมิตร 2,827,811 2,827,811 - 0.738 

8 นายชลชั ชินธรรมมิตร์ 191,664 191,664 - 0.05 

9 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 625,781 625,781 - 0.163 

10 นายธนดล สุจิภิญโญ 3,834,354 3,834,354 - 1.00 

11 นางสาวจุฑาทิพย ์ อรุณานนทช์ยั* 153,331 153,331 - 0.04 

12 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ - - - - 

13 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 31,299,893 - - 

14 นายสุวฒัน์ สมัมาชีพวศิวกลุ* - - - - 

15 นายพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์*     
 

หมำยเหตุ 

1.  * หมายถึง กรรมการอิสระ 

2.  การถือหุน้ของกรรมการและคู่สมรส 

 2.1  นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์ ถือหุน้จ านวน 17,788,066หุน้ =4.64 

        นางสุมิตรา  ชุติมาวรพนัธ์ ถือหุน้จ านวน   2,940,851หุน้ =0.77 

3.  จ านวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) เกิดจากการซ้ือขายหุน้ 
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บทบำท  หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร  
1.  ดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัรวมทั้งมติท่ีประชุม-                 

ผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทัและก ากบัดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจดัการ

ด าเนินการ  ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคา่ทางเศรษฐกิจสูงข้ึนใหแ้ก่
กิจการและสร้างผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

3. ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับ
มอบหมายเวน้แต่  เร่ืองดงัต่อไปน้ีคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ 

3.1  เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
3.2  การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด 
3.3  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัท่ีมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพยร์วมตามงบ

การเงินรวมล่าสุด 
และในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั  ทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัการ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ)  การเพ่ิมทุน  การลดทุน การออกหุน้กู ้ การควบหรือเลิกบริษทั 
(ฉ) การใดท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์หรือประกาศตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้เช่น  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
4.  พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพฒันาผูบ้ริหาร รวมถึงการก าหนด

ค่าตอบแทนสรรหาและก าหนดผูสื้บทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงและประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ  
รวมทั้งดูแลใหบ้ริษทัมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

5.  ดูแลให้มีการก ากับตรวจสอบ ทั้ งจากผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชีภายนอกให้ท าหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิผล 

6. อนุมัติงบการเงินประจ าไตรมาสรายงวดและประจ าปีและดูแลให้มีการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

7. คณะกรรมการจะด าเนินการจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง และ/หรือในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีจะต้องให้
คณะกรรมการพิจารณาซ่ึงไม่ได้อยู่ในระยะเวลาท่ี เหมาะสมในการประชุมประจ าเดือนก็จะจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการเพ่ิมข้ึนตามท่ีเห็นสมควร 

-  มีการก าหนดระเบียบการประชุมวาระหลกัของการประชุมไวล่้วงหน้าอย่างชดัเจนตลอดปีเช่นระเบียบ
วาระเพื่อรับรอง  เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณาและระเบียบวาระอ่ืนๆ 

-  การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 
-  เปิดโอกาสใหมี้การแสดงความเห็นอยา่งมีอิสระ 
-   ก าหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไวอ้ยา่งเพียงพอเพ่ือการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งรอบคอบ 
-  ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม 
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8.  รับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  โดยจดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 
9.  มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Intergrity)ในการด าเนินธุรกิจ 
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ช่ียวชาญจากสาขาวชิาชีพต่างๆ  เพ่ือการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งแม่นย  า 
11.  กรรมการตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจมีความสนใจ

ในกิจการของบริษทัท่ีตนเองเป็นกรรมการ 
12.  คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายในไม่เกิน                  

ส่ีเดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีท างบดุลงวดส้ินปีของบริษทั การประชุมคราวอ่ืนๆ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญัคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

13.  คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีของบริษทั    
เสนอต ่อที ่ประช ุมผู ถ้ ือ หุ ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื ่อพ ิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบญัชีก าไรขาดท ุน น้ี                                 
และคณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จส้ินก่อนการน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
กรรมการบริษทัจะไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปีเพ่ือความต่อเน่ืองในการด าเนินงานวาระของ

การด ารงต าแหน่งอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งจนครบวาระ  
ท่ีประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาผลการด าเนินงานของกรรมการท่ีครบวาระวา่กรรมการผูท่ี้ครบวาระนั้นไดส้ละเวลาใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถหรือไม่ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการพิจารณาและ
เห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการผูท่ี้ครบวาระนั้นให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงและ
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป หากกรรมการประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระ
ตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษทั 

การก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่  เน่ืองจาก
การด าเนินธุรกิจของบริษทัแมจ้ะเป็นการด าเนินธุรกิจบริการแต่ลูกคา้หลกัเป็นลูกคา้ในอุตสาหกรรมน ้ าตาล ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัส่วนราชการหลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอ่ืนๆ ดงันั้นผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการจะตอ้งมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน ้ าตาลและเป็นผูถื้อหุ้นและตัวแทนผูถื้อหุ้นใหญ่                
ซ่ึงไดแ้ก่โรงงานน ้ าตาล จึงไม่ไดก้ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด อยา่งไรก็ตามการพิจารณาจะ
ค านึงถึงความรู้ความสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งจะกลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งต่อไปอีก 

 

กำรประชุมคณะกรรมกำร 
บริษทั มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไวอ้ยา่งเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยปกติประชุม

เดือนละ 1 คร้ัง  และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็นเพ่ือใหก้รรมการของบริษทั ไดรั้บทราบและจดัสรรเวลาเพื่อเขา้
ร่วมประชุมพิเศษตามความจ าเป็นในการประชุมแต่ละคร้ัง  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูก้  าหนดระเบียบ
วาระการประชุมท่ีชดัเจนตั้งแต่เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบและเร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  
มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอและ/หรือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูท่ี้บริษทัก าหนดไวก่้อนเขา้
ร่วมประชุมการประชุมแต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง  ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นอย่างเปิดเผย  มีการจดบันทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จาก
คณะกรรมการบริษทัเพื่อใหก้รรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบอา้งอิงได ้

อน่ึง  ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเร่ืองพิจารณาเก่ียวกบัการท าธุรกรรมต่างๆ ท่ีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ี
มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมการประชุมพิจารณาในเร่ืองนั้นๆ 
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ในปี  2560 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทั้งหมด 12 คร้ัง  โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

แต่ละท่าน ดงัน้ี.- 
 

กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ในปี 2560 

 

 
หมำยเหตุ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษ ัทค ร้ังที่  1 /2560 เมื่อวนัที่  23 มกราคม 2560 มีมติแต่งตั้ ง                       

นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ  เป็นกรรมการแทน นายสุภสร  ชโยวรรณ  ลาออกจากการเป็นกรรมการตามวาระท่ีเหลืออยู ่
 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรผู้บริหำรส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมหารือเก่ียวกบักิจการของ
บริษทัร่วมกนัระหวา่งของกรรมการเอง  ไม่ไดมี้การจดัท าหนงัสือนดัประชุมกนัอยา่งเป็นทางการและไม่มีการจดัท าบนัทึก
การประชุม  โดยกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะน าเร่ืองท่ีไดห้ารือกนัมาแสดงความคิดเห็นกนัในท่ีประชุม
คณะกรรมการ  

 
ส่วนกำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีมีสมาชิกเป็นกรรมการอิสระได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีการแจง้นดัประชุมมีบนัทึกการประชุมและน าเสนอบนัทึกการประชุม
พร้อมขอ้คิดเห็นแนบในเอกสารการประชุมคณะกรรมการในแต่ละคราว 

 
 
 
 
 
 
 

เข้าประชมุ รวมครัง้ เข้าประชมุ รวมครัง้ เข้าประชมุ รวมครัง้ เข้าประชมุ รวมครัง้

1 นายปรชีา อรรถวภิชัน์ ประธานกรรมการบรษิทั 12 12 - - - - - -

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/

ประธานกรรมการบรหิาร
3 นายพงศ์ ชนิธรรมมติร กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร 11 12 11 12 - - - -

กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
5 นายณรงค์ เจนลาภวฒันกุล กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร 12 12 11 12 - - - -
6 นายจเดจ็ อนิสว่าง กรรมการบรษิทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ 12 12 - - 4 4 - -

กรรมการบรษิทั/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
8 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ กรรมการบรษิทั 11 12 - - - - - -
9 นายชลชั ชนิธรรมมติร์ กรรมการบรษิทั 9 12 - - - - - -
10 นายธนดล สุจภิญิโญ กรรมการบรษิทั 10 12 - - - - - -
11 นายวนิย์ ชนิธรรมมติร กรรมการบรษิทั 11 12 - - - - - -

กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
13 นางพวงทพิย์ ศลิปศาสตร ์     กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ 11 12 - - 4 4 - -
14 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์ กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร 12 12 9 12 - - - -
15 นายพลัลภ เหมะทกัษณิ กรรมการบรษิทั/กรรมการบรษิทัย่อย 12 12 11 12 4 4 - -

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง

คณะกรรมการ

บริษทั

12 12

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหาร

12

นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ์ 12 122

4 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 11 3 4

- - - -

-

10 12 - -

7 นางสาวจุฑาทพิย์ อรณุานนทช์ยั 9 12

12 นายสุวฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล 12 12 4

- - - 3 4

- - 4 4 4
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กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำร 
กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรบริษัท  สรุปได้ดงันี ้
1.  กรรมการของบริษทัเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ห้าคน ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกวา่

ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรและมีกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้ งหมด ซ่ึงปัจจุบันบริษทั มีกรรมการอิสระจ านวน 5 คน จากจ านวนกรรมการทั้ งหมด 15 คน   
โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนด 

2.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)  ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
(4)  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
3. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระหน่ึงในสามเป็นอัตรา

ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสามกรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้กรรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปี                 
ท่ีสามและปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

4.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
6. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล

ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 ตาม ท่ี
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะ
อยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ี
ยงัเหลืออยู ่

7. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่า                
ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

8.  กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
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กำรประเมนิผลกำรปฏิบัตงิำนของกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลงานตนเองทั้งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งนอ้ย               

ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงานประเด็นและอุปสรรค
ต่างๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมาโดยมีวตัถุประสงคใ์นการน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีและ
เพ่ิมประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการโดยใช ้“แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้ งคณะ” ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทั บริษทัไดน้ าแบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงหลกัเกณฑใ์นการประเมินประกอบการพิจารณา 6 หวัขอ้หลกัไดแ้ก่ 

การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประจ าปี 2560 
- คะแนนเฉล่ีย  3.63  (จากคะแนนเตม็ 4) 

คะแนนตามหวัขอ้การประเมิน 
1.  โครงสร้างและคุณสมบติักรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.50  
2.  บทบาท/หนา้ท่ี/ความรับผิดชอบกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.69 
3.  การประชุมคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.64 
4.  การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.67 
5.  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร ค่าเฉล่ีย  3.74 
6.  การพฒันาตนเองและผูบ้ริหาร ค่าเฉล่ีย  3.49 

ชุดท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ ประจ าปี 2560 
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ คะแนนเฉล่ีย    3.74   (จากคะแนนเตม็ 4)          

คะแนนตามหวัขอ้การประเมิน 
1.  โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ  ค่าเฉล่ีย  3.79 
2.  การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย  ค่าเฉล่ีย  3.92 
3.  บทบาท/หนา้ท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ 
ชุดยอ่ยคณะกรรมการตรวจสอบ    ค่าเฉล่ีย  3.50 
2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  คะแนนเฉล่ีย  3.43 (จากคะแนนเตม็ 4)          

คะแนนตามหวัขอ้การประเมิน 
1.  โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ  ค่าเฉล่ีย  3.29 
2.  การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย  ค่าเฉล่ีย  3.11 
3.  บทบาท/หนา้ท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.89 
ชุดยอ่ยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

3. ชุดท่ี 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยรายบุคคล ประจ าปี 2560 
คะแนนเฉล่ีย  3.50 (จากคะแนนเตม็ 4)        

คะแนนตามหวัขอ้การประเมิน 
1.  โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ   ค่าเฉล่ีย  3.40 
2.  การประชุมของคณะกรรมการ    ค่าเฉล่ีย  3.60 
3.  บทบาท/หนา้ท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดยอ่ย ค่าเฉล่ีย  3.50 
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8.1.2)  คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย  
 

ล าดบั 
 

รายช่ือกรรมการ 
 

ต าแหน่ง 

1 นายประภาส     ชุติมาวรพนัธ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายพงศ ์           ชินธรรมมิตร รองประธานกรรมการบริหาร 
3 นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ รองประธานกรรมการบริหาร 
4 นายณรงค ์        เจนลาภวฒันกลุ กรรมการบริหาร 
5 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ กรรมการบริหาร 

6 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ กรรมการบริหาร 
 
บทบำท  หน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1.  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีจดัการงานและด าเนินกิจการของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือ

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการใหด้ าเนินการเฉพาะกรณี 
2.  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารธุรกิจของบริษทัตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
3.  ประธานกรรมการบริหารตอ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

เพ่ือรับทราบถึงกิจการท่ีฝ่ายบริหารไดท้ าไปแลว้จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญัแก่กิจการของบริษทั  และ/หรือเร่ืองท่ีฝ่ายบริหาร
เห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมติัเป็นรายเร่ืองใหเ้สนอเพ่ือรับอนุมติัจากคณะกรรมการก่อน 

4.  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหนา้ท่ีในการด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดเพ่ือบริหารกิจการให้ประสบ-
ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษทั   

5.  จดัท าและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายท่ีส าคญัของบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

6.  พฒันาและดูแลทรัพยากรบุคคลและก าหนดอตัราค่าตอบแทนใหด้ าเนินไปตามกลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล 
7.  พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนกังานระดบักลาง และ

จดัหาผูสื้บทอดการด ารงต าแหน่งต่อ 
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและความกา้วหนา้ในการด าเนินการ

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 
9.  ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียงตามแนวทางท่ีบริษัท

ก าหนดรวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 คร้ัง  มีการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการ
รายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมา 
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8.1.3)  ผู้บริหาร 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 ผู้บริหารระดบัสูง ประกอบด้วย  
 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   

2. นายพลัลภ เหมะทกัษิณ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
- กลุ่มปฏิบติัการ 

3. นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- กลุ่มงานบญัชีและการเงิน 

4 นายด ารง ธีราโมกข ์ -รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
-กลุ่มยทุธศาสตร์และสนบัสนุนองคก์ร 

5 นางสาวอมรรัตน์ หตัถกรรม ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

6 นางวรรณา สุรัตนสุรางค ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
 

หมำยเหตุ  ผูบ้ริหารจดัประชุม 2 สัปดาห์คร้ังโดยมีผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ เขา้ร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น                  
เพื่อปรับปรุงการท างานและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
กำรถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหำร 

 

ล าดบั 
 

ช่ือ - นามสกลุ 
จ านวนหุน้ (หุน้) 

จ านวนหุน้ เพ่ิม (ลด)
ระหวา่งปี (หุน้) 

31  ธันวำคม 2560 31  ธันวำคม2559  

1 นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 63,818,515 63,818,515 - 
2 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ - - - 
3 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ 31,299893 31,299,893 - 
4 นายด ารง ธีราโมกข ์ - - - 
5 นางสาวอมรรัตน์ หตัถกรรม - - - 

6 นางวรรณา สุรัตนสุรางค ์ - - - 
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8.1.4)  เลขำนุกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ งเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าแก่กรรมการในการปฏิบัติตาม
กฏหมายท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ  การจดัารประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุม-                    
ผูถื้อหุน้และการท ารายงานตลอดจนหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีกฎหมายก าหนดนอกจากน้ี  บริษทัไดส่้งเสริมให้เลขานุการบริษทัไดรั้บ
การอบรมและการพฒันาความรู้เพ่ิมเติมดา้นกฎหมายหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั 

ปัจจุบนัเลขานุการบริษทั คือ นางจุไรรัตน์  นิลด า  ซ่ึงผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เลขานุการบริษทัและหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ โดยเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจ
ควบคุมและเลขานุการบริษทั 

 

กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญั ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

เพ่ือให้มีการปรับปรุงและการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งหลกัสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษทั โดยคณะกรรมการ
บริษทัทุกท่านตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม เพ่ือใหเ้ขา้ใจการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยคณะกรรมการบริษทัได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในหลกัสูตร 
Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร The Role of Chairman 
(RCP) หลกัสูตร Audit Committee Program 

ส าหรับในปี 2560 บริษัทได้ส่งนายพลัลภ เหมะทักษิณ กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่น143/2017 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 

ในปี 2559 นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ ์ กรรมการบริษทั ไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร DCPDirector Certification Program
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

และนางจุไรรัตน์ นิลด า เลขานุการบริษทั เขา้อบรมหลกัสูตรCSP และ EMT ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ส าหรับกรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษทั  บริษทัไดจ้ดัเตรียมเอกสารใหก้รรมการใหม่
ไดรั้บทราบนโยบายธุรกิจรวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โครงสร้างทุน ผูถื้อหุ้น ผลการด าเนินงานรวมทั้งกฎหมายกฎเกณฑ์
ต่างๆ  พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือส าหรับกรรมการ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการบริษทัให้กบักรรมการ
ทั้งน้ีคู่มือกรรมการประกอบดว้ย 

1.  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง) 
2.  ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
3.  จรรยาบรรณธุรกิจ 
4.  หนงัสือรับรองบริษทั วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั 
5.  คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 
6.  หนงัสือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
7.  หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน 
8.  รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปีของบริษทัฉบบัล่าสุด 
ในกรณีกรรมการท่ียงัไม่ผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการบริษทั บริษทัจะด าเนินการส่งเขา้รับการอบรม  โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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แผนการสืบทอดงาน 

บริษทัฯ เห็นวา่องค์กรจะเจริญกา้วหน้าและพฒันาได ้ข้ึนอยูก่บับุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนศึกษา
หาขอ้มูลคดัเลือกบุคคลใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งงาน เป็นแผนการสืบทอดงานต่อไปในอนาคต 

 

8.2  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

หลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีทบทวนพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมส าหรับคณะกรรมการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ                  
สถานะทางการเงินของบริษทัและเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ทั้งน้ีบริษทัไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ดงัน้ี.- 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2560 เป็นดงัน้ี.- 

-  ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ 78,000.- บาท 

-  ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ 18,000.- บาท 

-  เบ้ียประชุมต่อท่านคร้ังละ 12,000.- บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย 

-  ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 12,000.- บาท 

-  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ 6,000.- บาท 

-  เบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังละ 6,000.- บาท 

ส าหรับเงินโบนสัท่ีประชุมสามญัประจ าปีคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินโบนสั
ใหแ้ก่คณะกรรมการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรทีเ่ป็นตวัเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
                                                                                                                                       หน่วย/ปี 

 

หมายเหตุ  ล าดบัท่ี 12.  นายสุภสร  ชโยวรรณ  ลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารท าหน้าท่ี พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหาร               
ซ่ึงมีแนวทางในการด าเนินการให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความรับผิดชอบผลงานท่ีไดรั้บอนัเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารแต่ละคนโดยในปี 2560 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารตามรายละเอียดดงัน้ี 

  ประเภท จ ำนวนรำย 
บมจ. ไทยชูกำร์เทอร์มเินิล้ 

จ ำนวนเงนิรวม (บำท) 

เงินเดือน 7 12,476,374 

โบนสั 7 4,341,708 

ค่าครองชีพและค่าน ้ ามนัรถ 7 466,549.94 

รวม 7 17,284,631.94 
 

8.3  บุคลำกร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 61 คน   
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หมำยเหตุ  *เงนิสวสัดกิำรประกอบด้วย 
1.  เงินชดเชยตามกฎหมายท่ีบริษทัจ่ายใหต้ามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานในกรณีท่ีพนกังานครบเกษียณอายุ

การท างาน 
2.  เงินสะสมของพนกังาน (เงินเกษียณ) ท่ีบริษทัจ่ายใหก้บัพนกังานท่ีครบเกษียณอายกุารท างานกรณีท่ีพนกังาน

ท างานไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีโดยค านวณจากคร่ึงหน่ึงของอตัราเงินเดือนสุดทา้ยท่ีไดรั้บคูณดว้ยจ านวนปีท่ีท างาน  
 

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัด าเนินการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานเม่ือปี 2551โดยหักจากเงินเดือนท่ีไดรั้บในอตัรา

ร้อยละ 2 โดยในปี 2560 ได้หักเงินสมทบเป็นจ านวน 194,352 บาท เป็นเงินสมทบกองทุนและมีสวสัดิการเก่ียวกับการ
จ่ายเงินสะสมให้แก่พนกังานนอกเหนือจากเงินสมทบในกองทุนส ารองเล้ียงชีพในส่วนของบริษทัอีกจ านวน 194,352 บาท
นอกจากน้ีบริษทัยงัมีเงินสวสัดิการเป็นเงินเกษียณท่ีจ่ายให้แก่พนักงานโดยค านวณจากคร่ึงหน่ึงของอตัราเงินเดือนสุดทา้ย                 
ท่ีไดรั้บคูณดว้ยจ านวนปีท่ีท างาน  ซ่ึงพนักงานจะไดรั้บเงินสะสมจากบริษทัเต็มจ านวนเม่ือพนักงานครบเกษียณอายกุาร
ท างานหรือขอเกษียณอายกุารท างานก่อนครบก าหนด โดยมีอายกุารท างานไม่ต ่ากวา่ 10 ปี   

 
9.  กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
9.1  นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร  ไว้ดงันี.้- 
1.  ให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนน าเอาหลกัส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม  โปร่งใส  มีวิสัยทศัน์  ทั้งหมดตอ้งอยูภ่ายใตจ้ริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานและใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม 

2.  คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบมีการจดัแบ่งบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 
3.  คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานท่ีส าคญัโดย

จะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งตอ้งด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า
ระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีมีความน่าเช่ือถือ 

4.  คณะกรรมการบริษทั จะตอ้งเป็นผูน้ าและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และดูแลในเร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5.  คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติั
หนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ 

6.  คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณาก าหนดจรรยาบรรณของบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการผูบ้ริหาร พนกังาน
รวมถึงลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบบริษทั 

7.  มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงิน อย่างเพียงพอเช่ือถือได้
และทนัเวลา เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

8.  ผูถื้อหุ้นบริษทั จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศและมีช่องทางใน
การส่ือสารกบับริษทัท่ีเหมาะสม 

9.  มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัทุกระดบัอยา่งเหมาะสมและมี
กระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 
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บริษทั มีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านเขา้รับการอบรมกบัสถาบนักรรมการบริษทัไทย
และสถาบนัอ่ืนๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการโดย
แจ้งให้กรรมการทราบ  ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กบั
กรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งให้พนักงานทุกคนไดรั้บทราบข่าวการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ  
จดัให้มีการประชุมกนัในระดบัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีเป็นการเสริมความเขา้ใจกนัระหวา่งฝ่ายบริหาร
และพนกังาน  เปิดโอกาสให้มีการซกัถามขอ้ขอ้งใจไดอ้ยา่งอิสระตลอดจนเสริมสร้างให้พนกังานตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้มภายนอกบริษทัดว้ย 
 

9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี                       

15 มกราคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการ 15 ท่าน  ประกอบดว้ย 
-  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน 
-  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน 
-  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 5 ท่าน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ           

3 ปีโดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดมีจ านวนอยา่งนอ้ย
สามคนและอย่างน้อยหน่ึงคนตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและการเงินซ่ึงปัจจุบนัประกอบ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็น
อิสระดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

                        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง  

1.  นายจเดจ็  อินสวา่ง ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระมีความรู้ดา้นกฎหมาย 

2.  นายสุวฒัน์  สมัมาชีพวศิวกลุ* กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระและมีความรู้ดา้นบญัชี 

3.  นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
 

หมำยเหต ุ
1) คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนัมีการต่อวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559

และส้ินสุดลงในเดือนเมษายน 2562 
2) นางจุไรรัตน์ นิลด า  ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

แทนนางสาวศิริพร ศิริทรัพย ์ ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง 
 

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2560 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  ไดมี้มติอนุมติักฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1.  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2.  สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ใหเ้ป็นไปตามระบบหลกัเกณฑแ์ละวตัถุประสงคท่ี์เหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผล 
3.  สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น
และเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้

6.  จดัท ารายการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั              
ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีท่ีผูส้อบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ
ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทักระท าความผิดตามพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310  มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ
มาตรา 313  ให้คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ ให้ส านักงาน-
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1)  รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2)  การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3)  การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 หากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะจัดการไม่ด าเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

อน่ึง  ในกรณีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ  บริษทัจะตอ้งแจง้เหตุผลและ/หรือกรรมการ-
ตรวจสอบที่พน้ต าแหน่งสามารถแจ้งเหตุผลมายงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ังและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยมีผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกผูต้รวจสอบภายในและผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีร่วมประชุมเพ่ือสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส   
งบการเงินประจ าปี  รวมถึงตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและประชุมร่วมกับคณะท างานบริหารความเส่ียง
ตลอดจนเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการและเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการเพ่ือใหบ้ริษทัไดป้ฏิบติัและด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตลอดจนดูแลใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณท่ีดี 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4คร้ัง เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลการด าเนินกิจการในนาม
คณะกรรมการบริษทัตามบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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จ ำนวนกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2560 มดีงันี ้
 

ช่ือกรรมกำร 
จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำประชุม / 

กำรประชุมทั้งหมด 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

นายจเด็จ           อินสวา่ง 4/4 เมษายน 2559 – เมษายน  2562 
นายสุวฒัน์ สมัมาชีพวศิวกลุ 4/4 เมษายน 2559 – เมษายน  2562 
นางพวงทิพย ์ ศิลป์ศาสตร์ 4/4 เมษายน 2559 – เมษายน  2562 

 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2560 
          หน่วย : บาท 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทน 

(ปี) 
โบนัส 

ค่ำตอบแทนรวม 
(ปี) 

1 นายจเด็จ  อินสวา่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 144,000 48,000 192,000 
2 นายสุวฒัน์  สมัมาชีพวศิวกลุ กรรมการตรวจสอบ 72,000 24,000 96,000 
3 นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ 72,000 24,000 96,000 

 รวม 288,000 96,000 384,000 

 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมด ารงต าแหน่งหรือส้ินสุด

วาระการด ารงต าแหน่งในเดือนเมษายนเพ่ือท าการตรวจสอบงบการเงินและผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมาให้เสร็จ
สมบูรณ์เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป อน่ึงกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือก
ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งได้  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

  อน่ึงเน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย นายจเด็จ อินสวา่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ-
ตรวจสอบ นายนิสากร พากเพียร และนายสรวง เรืองศุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบในวนัท่ี 30 เมษายน 2559 ซ่ึงมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 
28 เมษายน 2559  มีมติต่อวาระกรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน ท่ีครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงไดแ้ก่            
นายจเด็จ  อินสว่าง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและได้แต่งตั้ งนายสุวฒัน์  สัมมาชีพวิศวกุล                  
กรรมการอิสระผูมี้ความรู้ทางดา้นบญัชีและนางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระเป็นกรรมการในชุดคณะกรรมการ -
ตรวจสอบ มีผลตั้งแต่เดือนพฤษาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2562 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด ำเนินงำนโดยสรุปดงันี.้- 
-  ทบทวนระบบการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการปฏิบติั

ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และพิจารณารายงานผลการสอบทานโดยการประชุมร่วมกับผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบและผูต้รวจสอบภายใน 

-  ติดตามโดยใกลชิ้ดเก่ียวกบัการท ารายการเก่ียวโยงกนัและรายการระหวา่งกนัเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่มีความโปร่งใส
และมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ 
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-  ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเพ่ือประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและระบบควบคุมความปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามการ
ปฏิบติังานควบคุมภายในอยา่งใกลชิ้ดและอภิปรายเก่ียวกบัความส าคญัของขอ้บกพร่องท่ีชดัเจนในกระบวนการควบคุมภายใน   
และพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

-  ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนรายงานทางการเงิน  โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผูบ้ริหาร
ในสายการเงินและผูส้อบบัญชีภายนอกเพื่อพิจารณาขอ้สังเกตต่างๆ และรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ  
เพ่ือด าเนินการหรือเพ่ือวางแผนหรือก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจต่อไป 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมทบทวนการด าเนินงานหลกัของบริษทัในทุกดา้นและไดพ้ิจารณา
ร่วมกับผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบทางด้านบัญชี ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบัญชีภายนอกโดยคณะกรรมการ-
ตรวจสอบไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและให้ขอ้เสนอแนะเห็นวา่กระบวนการจดัท างบการเงินของบริษทัมีระบบ
การควบคุมอยา่งเหมาะสมและเพียงพอและงบการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเช่ือถือไดแ้ละ
มีการบันทึกรายงานการประชุมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือรับทราบและพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงในกรณีท่ีพบ
ขอ้บกพร่องท่ีอาจมีสาระส าคญัและมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2550                
เพ่ือช่วยในการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั
รวมทั้ งช่วยเสนอนโยบายค่าตอบแทนส าหรับผูบ้ริหารดงักล่าวนั้นต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาต่อมาท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งให้นายสุวฒัน์ สัมมาชีพวศิวกุล  กรรมการอิสระ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกหน่ึงต าแหน่งแทนนายนิสากร พากเพียร (ประธานสรรหาฯ)               
ท่ีลาออก ส่วนต าแหน่งประธานสรรหาฯ ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เลือกเอง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2560 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ ง                 
นายสุวฒัน์  สัมมาชีพวิศวกุล เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และก าหนดการประชุมปีละ 2 คร้ัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่านและ
กรรมการบริหาร 1 ท่านดงัน้ี.- 

1.  นายสุวฒัน์  สมัมาชีพวศิวกลุ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง ประธาน 

2.  นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ กรรมการบริหาร ด ารงต าแหน่ง     กรรมการ 

3.  นางสาวจุฑาทิพย ์ อรุณานนทช์ยั กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง     กรรมการ 

นางจุไรรัตน์ นิลด า ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้ งแต่วนัท่ี                 
17 พฤศจิกายน 2559 

 

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2560 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้มติอนุมติักฎบตัรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  

 

 
 
 
 



  
                บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                           รายงานประจ าปี 2560 

55 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบหลกัของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
(1) สรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

พิจารณาในกรณีต าแหน่งวา่งลง 
(2) สอบทานเก่ียวกบัโครงสร้างขนาด องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและใหข้อ้เสนอแนะในกรณีท่ีเห็น

ควรใหมี้การเปล่ียนแปลง 
(3) ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
(4) ก าหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสมส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั

ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมและประโยชน์ท่ีคาดวา่
จะไดแ้ละเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด  โดยเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการด าเนินงาน
ของกรรมการแต่ละคนและหากพิจารณาแลว้เห็นควรให้มีการเปล่ียนแปลงไปจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเดิมให้น าเสนอเร่ือง
ต่อกรรมการบริษทัพิจารณาเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

(5)  ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้บงัคบัน้ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัร้องขอ 
ทั้ งน้ีบริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ              

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                           
โดยมีคุณสมบติัครบถว้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนน าช่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งเป็น
รายบุคคล 

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจ านวน 2 คร้ัง และประชุมวาระพิเศษ                 
อีก 2 คร้ัง โดยมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่านโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมท่านละ 6,000 บาท รวมเป็น 
18,000 บาท (ยกเวน้การประชุมวาระพิเศษไม่รับค่าตอบแทน)  

ในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาเป็นกรณีพิเศษอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมจะจดัใหมี้ข้ึนไดต้ามความเหมาะสมตามท่ี
ประธานฯ ใหค้วามเห็นชอบโดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้งคณะและท่ีประชุมไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ  เช่น หลกัเกณฑ์
ในการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดต่างๆพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย ก าหนดหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้เสนอเขา้เป็นกรรมการเป็นตน้ 

ในปี 2560 ไดป้ระชุมวาระพิเศษ 2 คร้ัง เพ่ือสรรหาบุคคลเขา้ด ารงในต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและใน
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการ ซ่ึงทั้ ง 2 ต าแหน่งเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคัญพร้อมทั้ งเสนอขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ                       
ทั้ง 2 ต าแหน่ง 

 

หลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรชุดต่ำงๆ  
ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีใชพิ้จารณาจากประวติัและคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ความรู้ความสามารถตลอดจนประสพการณ์  ซ่ึงผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม
ในการด ารงต าแหน่งกรรมการจะตอ้งแจง้สถานะในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนตลอดจนรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์าม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน โดยกรรมการจะตอ้งไม่ด ารง-
ต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีมีลกัษณะธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั  กรรมการก าหนดใหก้รรมการแต่ละท่าน
แจง้การด ารงต าแหน่งกรรมการทุกบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบและท า
การเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทัว่ไป 

 



  
                บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                           รายงานประจ าปี 2560 

56 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง 
บริษัท  ได้จัดตั้ งคณะท างานบริหารความเส่ียงเม่ือเดือนมกราคม 2556 และเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียง และทบทวนหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะท างาน- 
บริหารความเส่ียงองค์กร ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 ท่านกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่านและผูร้ับผิดชอบงาน               
ฝ่ายต่างๆ เป็นสมาชิกดงัรายช่ือต่อไปน้ี.- 

 

ล ำดบั รำยช่ือคณะท ำงำน ต ำแหน่ง  
1 นายสุวฒัน์ สมัมาชีพวศิวกลุ ประธาน  
2 นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ รองประธาน  
3 นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร คณะท างาน  
4 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ คณะท างาน  
5 นางสาวอมรรัตน์ หตัถกรรม คณะท างาน  
6 นางวรรณา สุรัตนสุรางค ์ คณะท างาน  
7 นายประสิทธ์ิ ตุม้วจิิตร คณะท างาน  
8 
 9 

นายภูสิทธ์ิ 
นางจุไรรัตน์ 

พสธร 
นิลด า                            

คณะท างาน 
คณะท างาน 

 

 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 
1. มีอ านาจตดัสินใจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งภายใตข้อบเขตความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวภ้ายใตแ้ผนการ

บริหารความเส่ียงและมีอ านาจในการรับทราบขอ้มูลเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยครอบคลุมความเส่ียงต่างๆ เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ความเส่ียง                

ดา้นการบัญชีและการเงิน  ความเส่ียงดา้นการตลาด  ความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ หรือความเส่ียงอ่ืนๆท่ีมีนัยส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั 

3. ก าหนดกลยทุธและทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
4. ติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธการบริหารความเส่ียงได้น าไปปฏิบัติ                  

อยา่งเหมาะสม 
ในปี 2560 คณะท างานบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุมรวม 4 คร้ังการประชุมดงักล่าวเป็นการประชุมในคราว

เดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงท่ีประชุมจะหารือเร่ืองการปฏิบัติงานซ่ึงจะรวมไปถึงการก าหนด               
แผนบริหารความเส่ียง มีการติดตามผลการปฏิบติังานตามภาระหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีระบบการ
บริหารความเส่ียงการเตือนภยัล่วงหน้าและมีการก าหนดมาตรการป้องกันและจดัการความเส่ียง  ซ่ึงรวมทั้ งความเส่ียง              
ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานและมีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวต้ลอดจนการจดัท ารายงานบริหารความเส่ียง            
และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีก ากับดูแลกิจการดว้ย  เน่ืองจากโครงสร้างองค์กรของบริษทัเป็น

องค์กรท่ีไม่ใหญ่และแผนการปฏิบัติงานท่ีไม่ซับซ้อน อันประกอบด้วย  คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
คณะกรรมการบริหารรวมถึงจ านวนพนักงานทั้งหมดมีจ านวนไม่มากนกั  ดงันั้นงานในดา้นการก ากบัดูแลกิจการจึงอยูใ่น
ส่วนหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด ไดแ้ก่  นายจเด็จ  อินสวา่ง 
นายสุวฒัน์ สัมมาชีพวิศวกุล  และนางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบัญชีในการตรวจสอบ                
จะครอบคลุมถึงการตรวจสอบเก่ียวกบัการตรวจระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในรวมไปถึงการดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี  อนัไดแ้ก่ 
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งำนด้ำนบัญชี  ไดแ้ก่  

-  การจดัท างบการเงินใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไป 

-  การค านวณการประเมิน ตลอดไปจนถึงการน าส่งภาษีต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

งำนด้ำนทะเบียนใบอนุญำตกบัหน่วยงำนรำชกำร  ไดแ้ก่ 

-  กรมโรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม 

-  กรมการขนส่งทางน ้ า  ส านกังานพาณิชยนาว ี กระทรวงคมนาคม 

-  ส านกัพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์

-  ส านกังานควบคุมส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนการปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

-  ส านกังานเขตเทศบาลต าบลอ าเภอ  ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

กำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ  

-  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

-  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

-  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางทั้ งในด้านการ
ประกอบธุรกิจแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน  ทบทวนขอ้พึงปฏิบติัต่างๆของผูบ้ริหารไปจนถึงคณะกรรมการและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน  เพ่ือสนบัสนุนใหมี้การด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนมีการสอบทานเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเป็นสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการยดึมัน่ในการปฏิบติัตามหลกัของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการส่ือสาร
ไปยงัพนักงานทุกระดบัโดยก าหนดเป็นภารกิจ วิสัยทศัน์และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพ่ือท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึง
แนวทางท่ีใชป้ฏิบติัภายในของบริษทั ซ่ึงจะท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษทัไดด้ าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดย
คณะกรรมการบริษทัมีความตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั  มีการ
เปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการด าเนินงาน การตดัสินใจและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม  ยึดมัน่ใน
การด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  ผกูมิตรไมตรีกบัชุมชนรอบขา้งมีส่วนร่วมทางสงัคมเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันาชุมชน  ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและส่งผลให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้ผูถื้อ
หุน้ บริษทัมุ่งหวงัให้กรรมการและพนกังานทุกคนปฏิบติัหนา้ท่ีของตนใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้  มีความเช่ือมัน่
ในการท างานร่วมกนั โดยยดึมัน่ในหลกัการระเบียบวนิยัการปฏิบติัท่ีดีและพร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์ 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอ่ืนๆ 

เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจกรรมการบริษทัจะเปิดเผยการด ารงต าแหน่งแต่ละแห่งของตนและแจง้ให้
บริษทัทราบเพ่ือเปิดเผยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปทราบ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการน าประสบการณ์และความรู้ความสามารถใน
ธุรกิจท่ีตนดูแลอยูม่าปรับปรุงใชก้บัธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 
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คณะกรรมการบริษทัก าหนดวนัประชุมเป็นการล่วงหนา้ในแต่ละปี โดยปกติจะก าหนดทุกวนัพฤหัสบดีสุดทา้ย
ของเดือนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานได้อย่างต่อเน่ืองและแจ้งก าหนด                      
วนัประชุมทั้งปีใหก้รรมการทราบตั้งแต่ตน้ปีและอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการ
บริษทัจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบท่ีมีสารสนเทศส าคญัครบถว้นไปยงั
กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุมเสมอเพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ                  
เวน้แต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนโดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมไดจ้ากเลขานุการบริษทัและมีความ
เป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมได ้ ทั้ งน้ีวาระการประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชดัเจนและมี
วาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า  ซ่ึงการก าหนดวาระจะผา่นการพิจารณาของประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร 

ในระหวา่งการประชุมประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและมีการเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระ                 
การประชุมและเพ่ือรับทราบนโยบายโดยตรงสามารถน าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีไดจ้ดัให้มีการจดบนัทึก
การประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลุมสาระส าคญัอยา่งครบถว้นแลว้เสร็จในเวลาท่ีเหมาะสมและจดัเก็บรายงานการ
ประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบพร้อมให้คณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบและสะดวกในการสืบคน้อา้งอิงได ้

ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัท่านใดมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในวาระท่ีพิจารณากรรมการท่านนั้นจะเปิดเผย
ประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษทัโดยทนัที  และจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจใน
วาระนั้น 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือท าหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบในแต่ละด้านโดยรายละเอียดดังปรากฏในหัวขอ้ 9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดย
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการสอบทานประเภท องคป์ระกอบ รวมถึงผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่
ละคณะเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการแต่ละคณะมีขอ้บงัคบัท่ีระบุขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
และประธานคณะกรรมการแต่ละคณะมีหนา้ท่ีในการรายงานผลการปฏิบติังานและประเด็นส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับความรับผิดชอบในการก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในใหส้ามารถรองรับการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัมีหนา้ท่ี
ในการท าให้ขอ้มูลดา้นการเงินมีความน่าเช่ือถือ  และความสามารถท าให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบได้
ติดตามการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามท่ี
ก าหนดไว ้

ในการก าหนดและสอบทานกรอบการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัตอ้งพิจารณาถึงขอ้เท็จจริงของ
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยควรพิจารณาจากความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนและค่าใชจ่้ายในการควบคุมความเส่ียงนั้นๆ  เพ่ือให้
สามารถท่ีจะท าใหเ้กิดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมได ้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าและอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับพนักงานท่ีระบุถึงแนวทางในการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ีและการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานในองค์กร  ซ่ึงไดก้ล่าวถึงขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการและ
คุณค่าหลกัท่ีบริษทัมุ่งหวงัตลอดจนและภาระความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ในการสร้างมาตรฐาน
ดา้นพฤติกรรมและการปฏิบติังานของกรรมการและพนกังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและยติุธรรม 

 
 
 
 



  
                บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                           รายงานประจ าปี 2560 

59 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของพนักงาน  โดยการปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพ  
ในเกียรติและศกัด์ิศรีและใหโ้อกาสในการท างานแก่พนกังานทุกระดบั เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังานท่ีจะท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตห้นา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีมีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและสถานท่ีท างาน 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายหนา้ท่ีในการบริหารกิจการให้แก่คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารภายใต้
ระบบการควบคุมภายในท่ีจดัใหมี้ข้ึนอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  และส่วนหน่ึงของแผนการตรวจสอบภายในจะครอบคลุม
ถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ซ่ึงจะตอ้งมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบและ
สม ่าเสมอ โดยผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกงวด                    
3 เดือน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
ในภาพรวมเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับความรับผิดชอบในการก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงให้สามารถรองรับ
การด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการติดตามกรอบการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามท่ีก าหนดไวใ้นการก าหนดและสอบทานกรอบการบริหารความเส่ียงคณะกรรมการบริษทั
ตอ้งพิจารณาถึงขอ้เท็จจริงของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งโดยค านึงถึงความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนและค่าใชจ่้ายในการควบคุม
ความเส่ียงนั้นๆ เพ่ือใหส้ามารถท่ีจะท าใหเ้กิดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมได ้
 

9.3  กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงสุด 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิเป็นกรรมการและ/หรือ

กรรมการอิสระแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระหรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        
จะคดัเลือกจากผูท้รงคุณวฒิุและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ  มีภาวะผูน้ า  วิสยัทศัน์กวา้งไกล  เป็นผูมี้คุณธรรมและ
จริยธรรม  มีประวติัการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย  รวมทั้ งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ            
โดยจะพิจารณาถึงคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในดา้นต่างๆ ดว้ย คือ 

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) 
- การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed Judgement) 
- ความมีวฒิุภาวะและความมัน่คง  เป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 
- ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 
รวมทั้งพิจารณาความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ

ก าหนดกลยทุธ์  นโยบายและก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 

กรรมกำรอสิระ 
บริษทัไดก้ าหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง โครงสร้างคณะกรรมการเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษทัและแนวทางปฏิบติัของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุนและรักษาสมดุลของการ
บริหารท่ีดี บริษทั จึงก าหนดให้ค  าวา่“กรรมการอิสระ” หมายความถึงกรรมการท่ีไม่ท าหน้าท่ีจดัการของบริษทับริษทัใน
เครือ บริษทัร่วม เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุมและเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะท่ีจะท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระและก าหนดคุณสมบติัของ“กรรมการอิสระ” 
ไวต้ามหลกัเกณฑใ์หม่ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์กลต.) ดงัน้ี.- 
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1.  เป็นบุคคลท่ีถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทับริษทัในเครือบริษทัร่วม 
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือไม่เป็น

ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทับริษทัในเครือ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ หรือผูส้อบบัญชี ในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากัด
ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีต าแหน่งกรรมการและไม่มีประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น
การเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์อ่ืนท่ีอาจท าให้ขาดความเป็นอิสระกบัผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และไม่ไดรั้บการแต่งตั้ง  
ใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุม-
ของบริษัทและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย  ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือผูถื้อหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผูส้อบบัญชี               
ของบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ            
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ                
ท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ         
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั  หรือบริษทัย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ท่ีปรึกษา                    
ท่ีรับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุน้เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ          
ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั   
 

9.4  กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษทัสามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยเพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษทัโดย 

-  คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นกรรมการชุดเดียวกนั(ยกเวน้
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีมี
ขนาดไม่ใหญ่และลกัษณะการด าเนินธุรกิจไม่มีความซับซ้อนมากประกอบกบัท่ีตั้งของธุรกิจอยูภ่ายในบริเวณของบริษทั 
ตลอดจนการก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ จะยดึหลกัของบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

-  การก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจตลอดจนการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบคณะกรรมการของ
บริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัเป็นผูก้  าหนด  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) จึงสามารถดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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-  กลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่ง
บริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นตลอดจนการท ารายการส าคญัอ่ืนๆ มีความถูกตอ้งครบถว้น
โดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการในท านองเดียวกนัใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบับริษทั 

-  การก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ  เช่น การอนุมติัเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเลิก
บริษทัยอ่ย  เป็นตน้ 

 

9.5  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษทั มีนโยบายด้านการเปิดเผยขอ้มูลความโปร่งใส รายงานทางการเงินและด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาอยา่ง
สม ่าเสมอให้กบัผูถื้อหุ้น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทัว่ไป คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด เม่ือกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารมีการ
เปล่ียนแปลงการซ้ือขายหุ้นตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยมีการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารในการประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือนและก าหนดใหจ้ดัส่งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัภายหลงัจากท่ี
ไดส่้งไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ทุกคร้ังหากมีการเปล่ียนแปลง 

ส าหรับในการดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายในของบริษัท นั้ น บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ  
ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลภายในท่ียงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะหรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นท่ีจะไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็น
กรรมการผูบ้ริหารหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักับบริษัทหรือธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองไม่ใช้ขอ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือขายหุ้นของบริษทัหรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษทั  รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่
แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัไปแลว้  ทั้งน้ีบริษทัใชร้ะบบควบคุมการใช้
ขอ้มูลภายในเช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัจากบุคคลภายนอกก าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั
ให้กบัพนักงานในระดบัต่างๆให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบในกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการท างาน
เฉพาะกิจท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรืออยูร่ะหวา่งการเจรจา  ซ่ึงงานนั้นๆเขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูล
ภายในอนัอาจมีผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั  ผูบ้ริหารและพนกังานเหล่านั้นจะท าการเก็บรักษาขอ้มูล
ภายในจนกวา่จะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ในการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษทันั้น บริษทั ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของพนกังานทุก
ระดบัในหมวดวนิยัและลงโทษในกรณีท่ีพนกังานผูใ้ดหลีกเล่ียงหรือฝ่าฝืนวนิยัท่ีก าหนดไวใ้หถื้อวา่พนกังานผูน้ั้นท าผิดวนิยั
และตอ้งไดรั้บโทษตามลกัษณะความผิด   
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ควำมสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

บริษทั ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง โปร่งใส โดยการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศผ่าน                   
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละยงัมีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัแจง้ไว้

บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.tstegroup.com) และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุนตอ้งการติดต่อกบับริษทั สามารถติดต่อ
มายงับริษทัไดท่ี้ 

ส านกัเลขานุการบริษทัและ/หรือ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 90 หมู่ ซอยสยามไซโล  ต าบลส าโรงกลางอ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
โทรศพัท ์ 02-183-4567หรือส่งอีเมลม์ายงับริษทัไดท่ี้ E-mail Address : thaisugar@tstegroup.com 
Attention : Company Secretaryand/or Account Manager 

 

9.6  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัในแต่ละปีรวมถึงค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการและน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานตลอดปี 2559 ของผูส้อบบญัชี
และเสนอช่ือผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั  เป็นผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี 2560 ของบริษทั 

 
 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีทีรั่บผดิชอบ เลขที่ 

บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย 
 

นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
นายนริศ  เสาวลกัษณ์สกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
และนายอาทิตย ์ ลิขิตจิตถะ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ซ่ึงในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว 
ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หส้ านกังานฯ จดัหา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานฯ แทนได ้

4663 / 
4664 / 
5369 / 
11566 

 

ค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบบัญชีประจ ำปี 2560 

ปี 2560 บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 1,270,000.-  บาท  และค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 80,000 บาท 

 

อน่ึง บริษทั ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและบริษทัยอ่ยและมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัในเครือ 

 

 
 
 

http://www.tstegroup.com/
mailto:thaisugar@tstegroup.com
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ผู้ตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้พิจารณาคุณสมบัติของผู ้ตรวจสอบภายในโดยต้องเป็นผู ้ท่ี มีความรู้และ

ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  ปัจจยัความเส่ียงบญัชีและมีความเขา้ใจในระบบการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยสามารถให้ขอ้เสนอแนะเพื่อน าเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการ
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายปี   

ส าหรับ ปี  2560 คณะกรรมการตรวจสอบได ้เสนอบ ริษ ัท  ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ าก ัดโดย                
นางสาวกรกช  วนสวสัด์ิ  ต  าแหน่งปัจจุบันรองประธานกรรมการวุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์                
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหงอบรมหลกัสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบติัอบรมหลกัสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบญัชี
อบรมประกาศนียบัตรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย(CPIAT)โครงการด ารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตราการต่อตา้นคอร์รัปชัน่แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 13ปีเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไดรั้บ
ค่าตอบแทนประจ าปี 2560 จ านวน 155,000 บาท 

อน่ึงบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด  ผูต้รวจสอบภายในไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการท่ีอาจท าให้เกิด              
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและบริษทัยอ่ยและมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัในเครือ   

ในปี 2560 บริษทัไดแ้ต่งตั้งให้นางสาวกรกช วนสวสัด์ิ จากบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดัท าหนา้ท่ีเป็น
ผูต้รวจสอบภายในอิสระและท าการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบญัชีภายในมีความเห็น
วา่บริษทัมีการควบคุมภายใน การบริหารจดัการความเส่ียง และการควบคุมดูแลเพ่ือควบคุมความถูกตอ้งของกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีเพียงพอต่อการสนบัสนุนให้บริษทับรรลุความส าเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงคต์ามท่ีฝ่ายจดัการ
ก าหนด  
 

9.7  กำรปฏิบัตติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ 

สิทธิและควำมเท่ำเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี
และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 
หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้บริษทัจะเรียกประชุม-
วสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป 

บริษทั ไดอ้  านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิพ้ืนฐานต่างๆทั้งในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ
ในฐานะเจา้ของบริษทัดว้ยมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือไดโ้ดยให้สิทธิในการซ้ือขาย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยูไ่ด้
อยา่งเป็นอิสระการไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั  การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่ง
เป็นอิสระการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่นการเลือกตั้งกรรมการ การอนุมติัจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งผูต้รวจ
สอบบญัชีและอ่ืนๆ ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยหุ้นแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียง
หน่ึงเสียงและไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
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นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1. ให้ข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อ
เหตุการณ์ โดยบางเร่ืองแมว้า่ตามเง่ือนไขของกฎหมายจะไม่ไดบ้งัคบัให้ตอ้งเปิดเผย แต่หากบริษทัเห็นวา่เร่ืองใดมีความ
จ าเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งรับรู้ บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัและข่าวบริษทัจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอเก่ียวกบัวนัประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  
โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นเวบ็ไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากน้ียงัไดช้ี้แจง
สิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวอ้ยา่งชดัเจนในเอกสารท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปกบั
หนงัสือนดัประชุม 

3.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ
นดัประชุม นอกจากน้ีผูถื้อหุน้ยงัสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอี้กดว้ย 

4. ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธ์ิเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 คร้ังท่ี 1/2560 โดยผูถื้อหุ้นตอ้งถือหุ้น    
อยา่งต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้หรือไม่ต ่ากวา่ 19,166,359 หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว
หรือหลายรายรวมกนัก็ไดแ้ละเป็นการถือหุ้นอยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 12 เดือนโดยบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าคือตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้
กลัน่กรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา โดยในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุมบริษทัจะแจง้ในหนงัสือนดั -
ประชุมวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ ส่วนในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ือใหบ้รรจุ
เป็นวาระบริษทัจะช้ีแจงเหตุผลให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทราบ โดยบริษทัไดจ้ดัท าแบบฟอร์มส าหรับการเสนอ
วาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
อีกด้วยทั้ งน้ีในปี 2560ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

5. เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงมีกรรมการ              
เขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม คือ จ านวน 15 ท่านโ ดยบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรใหจ้ดัประชุมผูถื้อหุน้ ณ หอ้งประชุม
บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ชั้น 3 เช่นเดียวกบัในปี 2559 เน่ืองจากสามารถรองรับจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วาม
สนใจเขา้ประชุม ทั้งน้ีเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ประชุมและซกัถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
อยูภ่ายในหอ้งประชุมเดียวกนัท าใหก้ารประชุมด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

ในวนัท่ีประชุมบริษทัไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บความเพื่อความสะดวก นอกจากน้ีในการใช้
สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ โดยบริษทัไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงเพ่ือค านวณหักออกจากผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเวน้ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บ
บตัรลงคะแนนทั้งหมดท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเพ่ือน ามาค านวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและเม่ือ
จบการประชุมผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้
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6. ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละปีจะมีกรรมการท่ีครบออกตามวาระจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนคณะกรรมการ
ทั้งหมด  ซ่ึงจะมีการเลือกตั้งในวนัประชุมบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละบุคคลให้เขา้รับการ
เลือกตั้ งได้อย่างเป็นอิสระนอกจากน้ีบริษัทได้ก าหนดให้มีวาระเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการโดยแบ่งประเภทของ
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคณะจะไดรั้บเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเบ้ียประชุมและโบนสักรรมการบริษทั ซ่ึงหากมีการ
เสนอเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

7.  ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตั้ งค  าถามในวาระต่างๆ                     
อยา่งอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนั้นบริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอแก่ผูถื้อหุ้น  
ทั้ งน้ีในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ขอ้ซักถามบริษทัไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละสาขาเป็นผูใ้ห้ค  าตอบภายใต้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

8.  ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้นผูถื้อหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัไดห้ากผูถื้อหุ้น             
ร้องขอและมีผูถื้อหุน้ 5 คนรับรองเพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหล้งคะแนนดว้ยวธีิลบั 

9.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2559 คร้ังท่ี 1/2560 บริษทัไดพิ้จารณาตามล าดบัในระเบียบวาระท่ีไดก้ าหนด
ไวใ้นหนังสือนัดประชุมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดับวาระดงักล่าวและไม่มีการขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ท่ีนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

 

ควำมเท่ำเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 
บริษทัให้ความเท่าเทียมกนักบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย นกัลงทุน

สถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เช่น  
1.  การก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  โดยผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ ซ่ึงจะเป็นผูพิ้จารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง                   
เช่น หากเป็นขอ้ร้องเรียนก็จะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหาวิธีการเยยีวยาท่ีเหมาะสม  หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะ       
ท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

2.  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)  ของบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการและพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 

3. ส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นนั้ น บริษทัได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนไดต้ามแบบกระทรวงพาณิชยก์ าหนดและจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ีบริษทัยงัให้
สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากไดเ้ร่ิมประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระท่ีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีได้เขา้ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ี     
ประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

4.  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการแจ้งมติท่ีประชุม           
ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระ                
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัภายในวนัท าการถดัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

5.  มีการบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งครบถว้นประกอบดว้ยขอ้มูลสาระส าคญั ไดแ้ก่มติท่ีประชุมและผลการ
ลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสียในแต่ละวาระ ค าถาม ค าช้ีแจง             
และความคิดเห็นของท่ีประชุมและจดัส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนั
ประชุมผูถื้อหุน้พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั     
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กำรจดัให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเยีย่มชมกจิกำร 
บริษทัจะจดัให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเยี่ยมชมกิจการหลงัจากเสร็จส้ินการประชุมสามญัประจ าปีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้น       

ร้องขอโดยจัดบุคลากรพาชมภายในบริเวณบริษัท เช่นท่าเทียบเรือ การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายต่างๆ อันได้แก่                
ฝ่ายคลงัสินคา้และสถานีเทน ้ าตาล ห้องชั่งรถบรรทุก  สถานีรับและเก็บกากน ้ าตาลและในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะ                   
เยี่ยมชมกิจการของบริษทัยอ่ยเช่น โรงงานแป้งสาลี โรงกลัน่น ้ ามนัปาลม์และโรงงานทอกระสอบ คณะกรรมการไดจ้ดัให้
บุคลากรของแต่ละหน่วยงานพาชมจนเป็นท่ีพอใจของผูถื้อหุน้ 

 

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
บริษทัให้ความส าคญักบัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลการกระทบต่อการตดัสินใจของ                  

ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุมและก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็น
สารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีสาระส าคัญครบถ้วนเพียงพอ                  
เช่ือถือได้และทันเวลาทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal                  
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ีในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัไดม้อบหมายให้
กรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการรองผูจ้ดัการเป็นผูด้  าเนินการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากนั้นยงัมีส านกัเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ี
ติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนัผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม  

ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญับริษทัได้ด าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน             
ไดเ้สียไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึง โดยมีการเผยแพร่ผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

1.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 1)  รายงานประจ าปี 
 2)  งบการเงินของบริษทั 
 3)  เอกสารแจง้มติคณะกรรมการบริษทัและอ่ืนๆ 
2.  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3.  กระทรวงพาณิชย ์
4.  เวบ็ไซตข์องบริษทั www.tstegroup.com  ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5.  การจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์
บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ-

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนของรัฐอยา่งเคร่งครัดและ
ติดตามแกไ้ขเปล่ียนแปลงอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่กฎหมายกฏเกณฑ์ขอ้บงัคบัท่ีบริษทัถือปฏิบติันั้นมีความทนัสมยั
และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

1.  เปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา 
2.  จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบบญัชี

ในรายงานประจ าปี 
3.  ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งในกรณีท่ีมี    

ส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
4.  เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยและจ านวนคร้ังการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 
5.  เปิดเผยโครงสร้างการด าเนินงานและการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งชดัเจน 
6.  เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็น

รายบุคคล 
7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ และจ านวนค่าตอบแทนท่ีแต่ละคน

ไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

http://www.tstegroup.com/
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8.  ก าหนดระเบียบการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในและระเบียบปฏิบติัในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ
และผูบ้ริหารซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยระเบียบขา้งตน้มีหลกัการ                  
ท่ีส าคญัดงัน้ี 

-  จัดระบบงานสถานท่ีปฏิบัติงานการเก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ถูกเปิดเผยไปยงับุคคลอ่ืนและการ                
ใชข้อ้มูลภายในหรือการส่งขอ้มูลภายในใหก้ระท าไดเ้ฉพาะผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งรู้หรือตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานเท่านั้น 

-  ห้ามกรรมการและผูบ้ริหารท ารายการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน          
อันเป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ท่ียงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์-                     
แห่งประเทศไทย หรือน าขอ้มูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระท าดงักล่าวโดยตนไดรั้บประโยชน์ 

-  กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัของตนของคู่สมรสและ                 
ของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยด์งักล่าวทุกคร้ัง เม่ือมีการ ซ้ือ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลกัทรัพยน์ั้น ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดและตอ้งส าเนารายงานขา้งตน้
ต่อเลขานุการบริษทัเพ่ือรวบรวมเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบดว้ย  นอกจากน้ีบริษทัยงัก าหนดใหพ้นกังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัตามเกณฑท่ี์ก าหนดตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยด์งักล่าว ของตน ของคู่สมรส
และของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อหน่วยงานก ากบัการปฏิบติังานของบริษทัดว้ย 

-  ในการก ากบัดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในบริษทัไดก้ าหนด ช่วงระยะเวลา
ท่ีจ ากดัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ของกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  โดยใหง้ดเวน้
การซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวในช่วง 14 วนั ก่อนวนัท่ีบริษทัเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินหรือผลการด าเนินงานรายไตรมาส
จนถึงวนัท่ีบริษทัเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและมีการแจง้ระเบียบ  กฎเกณฑใ์นการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในให้กรรมการและ
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบ  โดยในปีท่ีผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

9.  ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งคร้ังแรกต่อเลขานุการบริษทั
เพ่ือรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตาม
หลักเกณฑ์ ท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยในปี 2560 มีกรรมการ 1 ท่านได้แก่                                
นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ  แจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเอง 

 

สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ  
บริษทั ไดใ้ห้ความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทัอนัไดแ้ก่ 

ลูกคา้ ผูถื้อหุ้นและพนักงานรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียส าหรับใชเ้ป็นแนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวอ้ย่างชดัเจนเพ่ือให้คณะกรรมการ ฝ่าย
บริหารและพนกังานบริษทัยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงานโดยถือเป็นภาระหนา้ท่ีและเป็นวินยัท่ีทุกคนพึงปฏิบติั
สรุปไดด้งัน้ี.- 

 

ผู้ถือหุ้น 
ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดย 
1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจและเป็นธรรมต่อ

ผูถื้อหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 
2.  บริหารองค์กรดว้ยความระมดัระวงัและความรอบคอบเพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้นโดยค านึงถึง

สภาวะความเส่ียงทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
3.  ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการประยกุตค์วามรู้และทกัษะการบริหารจดัการอยา่งสุดความสามารถในทุกกรณี 
4.  จดัการดูแลมิใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ขององคก์รเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 
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5.  จดัให้มีการรายงานสถานภาพขององคก์รโดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริงและแจง้ให้ผูถื้อหุ้น  
ทุกรายทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์ร ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความ
เป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

6.  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆขององคก์ร ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 
7.  ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั 
8.  ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์ร  
 

พนักงำน 
บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนัดงัน้ี 
1.  จดัระบบการใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัทัว่ไป 
2.  ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
3.  จดัใหมี้ระบบการบริหารบุคลากรในเร่ืองการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานท่ี

ชดัเจน มีการปฏิบติัโดยความสุจริตใจ ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 
4.  ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
5.  รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 
 

คู่ค้ำ 
1.  ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ตามสญัญาของคู่คา้ทุกรายหลีกเล่ียงวธีิการท่ีอาจเป็นการไม่สุจริต 
2. ปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดีไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

 

ลูกค้ำ 
บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้โดย 
1.  ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพท่ียอมรับไดข้องตลาด 
2.  เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงโดยค านึงถึง

ประโยชน์ส าหรับลูกคา้ 
3.  ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขในเวลาอนัเหมาะสม 
4.  ไม่ส่งมอบสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ทั้งๆ ท่ีรู้วา่สินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหายหรืออาจเกิด

อนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนดตกถึงมือลูกคา้ 
5.  ไม่ท าใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
6.  จดัระบบเพ่ือให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกับสินคา้และบริการและด าเนินการอย่างดีท่ีสุดเพ่ือให้ลูกคา้

ไดรั้บการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 
7.  รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่น ามาใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
8.  หาทางลดตน้ทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ เพ่ือสามารถเพ่ิมประโยชน์ใหก้บัลูกคา้

อยา่งต่อเน่ือง 
9.  รักษาสัญญาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัดในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใด

ไดต้อ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 
10. ไม่คา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการและไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็น

ธรรมกบัลูกคา้ 
 
 
 
 



  
                บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                           รายงานประจ าปี 2560 

69 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

คู่แข่งทำงกำรค้ำ 
บริษทัปฏิบติัตามกรอบและกติกาการแข่งขนัท่ีดีโดย 
1.  ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี 
2.  ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
3.  ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย   

 

สังคมส่วนรวม 
มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและสงัคมโดย 
1.  ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
2.  ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรคส์งัคมอยา่งสม ่าเสมอ 
3.  สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
4.  ควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
5.  ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 
6.  ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแลและรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย

หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น  
 

ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 15 คน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระจ านวน 5 คน และกรรมการบริหารจ านวน 5 คน และกรรมการท่ีไม่ไดท้ าหน้าท่ีบริหารจ านวน 5 คนโดยประธาน
กรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคภ์ายใตข้อบเขตท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ทุกรายโดยท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัดว้ยความเป็นอิสระเท่ียงธรรมโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ประโยชน์ร่วมทุกรายโดยคณะกรรมการ
บริษทัจะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการปฏิบติังานท่ีซ ้ าซอ้นกบักรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 5 คน ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งส่วนตวั ความเก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจ  หรือดา้นอ่ืนๆ กบับริษทัหรือผูบ้ริหารของบริษทัไม่เป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุ้นเฉพาะราย ไม่มีความผูกพนัดา้น
การเงินหรือส่วนตวักบับริษทั  ท าใหส้ามารถใชว้จิารณญาณไดอ้ยา่งเป็นอิสระและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้
ทุกรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั ซ่ึงกรรมการอิสระของบริษทัทุกคนมีคุณสมบัติครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คือ ไม่ไดมี้การถือหุน้ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้น(เข้มกว่ำประกำศก.ล.ต.) 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทัในลกัษณะท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการให้บริการวิชาชีพ
รวมทั้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  

กรรมการบริษทัทุกคนมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์โดยรวม
ต่อบริษทัโดยมีความเขา้ใจในอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทางธุรกิจสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถสร้างการ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม  รวมถึงสามารถน าเสนอมุมมองท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั   
นอกจากน้ีกรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู ้ท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วย                   
บริษทัมหาชนจ ากดัและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ในการเขา้รับต าแหน่งกรรมการบริษทักรรมการแต่ละคนจะไดรั้บขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบับริษทั ขอ้บงัคบัท่ีระบุถึง
ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั การไดรั้บค าแนะน าดา้นกฎหมาย กฎระเบียบและเง่ือนไขต่างๆ 
ในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์วมไปถึงการไดรั้บการท าความเขา้ใจถึงธุรกิจของบริษทั 

กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งในคราวแรก 3 ปี กรรมการท่ีออกตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไดห้ากผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในกรณีท่ีจะมีการแต่งตั้งกรรมการบริษทัใหม่ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมเขา้มาด ารงต าแหน่ง   

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการออกตามวาระและวาระคงเหลือไม่น้อยกว่า
สองเดือนให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคล  ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยมติตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ี
ยงัเหลืออยูแ่ละกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด  โดยคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายอ านาจและ
ความรับผิดชอบในบริหารงานประจ าวนัไปยงักรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ริหารระดับสูงตามล าดับรวมทั้ งการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดต่างๆมาช่วยดูแลงานเฉพาะดา้น 

หน้าท่ีของประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่ซ ้ าซ้อนกนั ทั้งน้ีประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารรับผิดชอบในการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการดูแลบริหารงานแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงในล าดบัถดัไปและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้ มีส านักเลขานุการบริษัทในการท าหน้าท่ีในการแนะน าและช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริษทัโดยรับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่บริษทัปฏิบติัตามกฎระเบียบและกระบวนการ
ก ากบัดูแลกิจการและปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ทั้งยงัท าหนา้ท่ีในการประสานงานและ
ช่วยเหลือดูแลผูถื้อหุน้ของบริษทัใหไ้ดรั้บการปฏิบติั อยา่งเหมาะสม 

 

ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
หรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณาตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าวและ
ตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสินรวมทั้งไดก้ าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อดส่องดูแล
และจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวซ่ึงท่ีผา่นมายงัไม่เคยมีปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง  หากมีเร่ืองเก่ียวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์วา่ในระเบียบวาระใด
ท่ีกรรมการเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียนั้นกรรมการดงักล่าวจะงดออกเสียงหรือใหค้วามเห็นใดๆ 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
การถือหลกัทรัพยบ์ริษทั จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการ-
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535             
ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีซ้ือขาย โอน หรือรับโอน  ซ่ึงจะรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตามหัวขอ้ “รายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร”  ซ่ึงก าหนดไวต้ายตวัในรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง 
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กำรป้องกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
บริษทัด าเนินงานโดยยึดมัน่และให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงจดัให้มีการ

ควบคุมดูแลและป้องกนัเก่ียวกบัการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดีโดยถือเป็นหน่ึงในจรรยาบรรณส าคัญท่ีกรรมการและพนักงาน           
ตอ้งยดึถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดเพ่ือเป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายซ่ึงมีหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัดงัน้ี 

- คณะกรรมการรบริษทัไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัและก าหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการท ารายการท่ีตอ้งผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย 

-  ก าหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือพนกังานท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษทัหรือบริษทั
ย่อยของบริษัทจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าวและให้การก าหนดราคาเป็นไปอย่าง
เหมาะสมยติุธรรมตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปเสมือนการท ารายการกบับุคคลทัว่ไป 

-  ก าหนดใหมี้การน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขอ
อนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

-  คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดหลกัการให้สามารถท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัไดร้ะหว่างกรรมการผูบ้ริหาร  
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัท่ีท ากบับริษทัหรือบริษทัย่อยได้  หากรายการนั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้เหมือน                   
ท่ีท ากบัคู่สญัญาทัว่ไป 

-  ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยหรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษทัย่อยของบริษทับริษทั
ก าหนดให้เป็นธุรกรรมท่ีมีเง่ือนไขหรือข้อก าหนดท่ีเป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมท่ีท ากับบุคคลทั่วไปท่ีมีความเส่ียง              
ในระดบัเดียวกนัหรือเป็นกรณีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและกรรมการบริษทัยอ่ยตามแต่กรณี 

 
10.  ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
10.1  นโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษัท  ไทยชูการ์เทอร์มิ เน้ิลจ ากัด  (มหาชน) มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CorperateSocialResponsibility : CSR) ดว้ยความตระหนักและให้ความส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สงัคมและชุมชนโดยรอบรวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มี
จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุ้น พนักงาน ชุมชนท่ีบริษทัประกอบ
กิจการอยู ่ ลูกคา้ คู่คา้และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติตามหลกัการ ดงัน้ี 

 

1) กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั อยา่งโปร่งใส  มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอ้มบริษทัจึงก าหนด“จรรยาบรรณธุรกิจ” ข้ึนเพ่ือให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน
และลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทั ซ่ึงบริษทัน าขอ้บงัคบั
และระเบียบต่างๆ เดิมมาปรับปรุงในปี 2550 และประกาศใชจ้รรยาบรรณธุรกิจและระเบียบขอ้บงัคบับริษทัฉบบัปรับปรุงมา
ใชอ้ยา่งเป็นทางการในปี 2551 จนถึงปัจจุบนั  ดงัน้ี 
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คู่มือจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ มดีงันี ้
1.  มุ่งเนน้สร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ รวมทั้งพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตและกา้วหนา้อยา่งมัน่คง 
2.  ด าเนินการบริหารและการจดัการองคก์รอยา่งรอบคอบ ดว้ยความรู้ ความสามารถและทกัษะอยา่งเตม็ท่ี  
3.  ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึหลกั ซ่ือสตัย ์สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส เพ่ือผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
4.  องคก์รยึดมัน่ในกฎหมาย และมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมารวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินอยา่งโปร่งใส 
5. ไม่น าสารสนเทศภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย หรือขอ้มูลท่ีถือเป็นความลบัขององคก์รไปหาประโยชน์ใส่ตนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือน าไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกท่ีจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
 

กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกจิ 
บริษทัไดก้ าหนดให้ส านกัเลขานุการบริษทั หรือ คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยรับร้องเรียนดา้น

จริยธรรม  ซ่ึงพนกังาน  ผูเ้ก่ียวขอ้ง  และ/หรือผูป้ระสบพบเห็นสามารถส่งขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมโดยตรงตามท่ีอยูท่าง
ไปรษณียต์่อไปน้ี 

หน่วยรับร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจ 
ส านกัเลขานุการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
90 หมู่ 1  ซอยสยามไซโล   ถนนปู่เจา้สมิงพราย 
ต าบลส าโรงกลาง   อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ10130 
หรือ ทางอีเมลด์งัต่อไปน้ี.- 
E-mail Address : thaisugar@tstegroup.com 
 

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 
การแต่งตั้งกรรมการของบริษทัเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย 
ก.  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 5 ท่าน ซ่ึงมีจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
ข.  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน 
ค.  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน 
ดงันั้น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจึงสามารถมัน่ใจไดว้า่กรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระและมีการถ่วงดุลท่ีเหมาะสม 
 

2)  กำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน  (Anti-Corruption Policy) 
บริษทัฯ มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วน-          

ได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม) ตามหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบริษัทฯ 
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกุล่มต่างๆ ของบริษทัฯ บริษทัมีนโยบายก าหนดความรับผิดชอบแนว
ปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัคอร์รัปชัน่กบัทุกกิจกรรมของบริษทัฯ เพ่ือให้การตดัสินใจ
และการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ 
จึงไดป้ระกาศนโยบายเขา้ร่วมการต่อตา้นทุจริต เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558 และจะปฏิบติัเพื่อใหไ้ดป้ระกาศนียบตัรรับรอง
ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยต่อไป 
  
 
 

mailto:thaisugar@tstegroup.com
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3)  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเพ่ือแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 
  

ผู้ถือหุ้น 
1.  สร้างผลตอบแทนท่ีเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ 
2.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมืออาชีพอยา่งเตม็ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั 
3.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพ่ือสร้างความมัน่ใจแกผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น

ทุกรายดว้ยความเท่าเทียมกนั 
4.  จดัท ารายงานสถานะขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริงแก่ผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
5.  ไม่เปิดเผยสารสนเทศแก่ผูไ้ม่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
6.  ไม่ด าเนินการใดอนัก่อใหเ้กิดผลเสียแก่องคก์รโดยไม่ไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ทราบก่อน 
 

คู่ค้ำและเจ้ำหนี ้
1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบั คู่คา้หรือเจา้หน้ี 
2. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงกบัคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเท่ียงตรงและเคร่งครัดในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข

ต่างๆไดต้อ้งรีบแจง้คู่คา้หรือเจา้หน้ีโดยเร็วเพ่ือรวมกนัพิจารณาหาทางแกไ้ขปัญหา 
3. เสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแก่คู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งถูกตอ้ง และครบถว้นตามความเป็นจริง 

 

พนักงำนและลูกจ้ำง 
1. ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้  ความสามารถ  ความรับผิดชอบ  และคุณภาพของงาน

ของพนกังานแต่ละคน 
2. การใหร้างวลัหรือลงโทษพนกังานตอ้งใชค้วามเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละตอ้งกระท าดว้ยความสุจริต 
3. ใหค้วามส าคญัแก่การฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื่อพฒันาขีดความรู้ ความสามารถของพนกังานทุกคน 
4. ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน ขอ้บงัคบัต่างๆ และสวสัดิการของพนกังาน 
5. รักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานเพ่ือความปลอดภยัแก่สุขภาพ และทรัพยสิ์นของพนกังาน 
6. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง พฒันา และปรับปรุงแกไ้ขของบริษทัอยา่งทัว่ถึง 
7. เผยแพร่ขอ้ปฏิบติัและจริยธรรมแก่พนกังานทุกคนเพ่ือน าไปปฏิบติัในการท างานของพนกังาน 
8. ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนบนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนัและหลีกเล่ียงกระท า

การใดๆ อนัส่งผลต่อความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
9. ไม่น าขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานไปหาผลประโยชน์ไม่วา่กรณีใดๆ 
10. รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็นประโยชน์แก่องคก์รท่ีตั้งอยูบ่นหลกัเหตุและผล 

 

4)  กำรปฏิบัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บริษทัมีการก ากบัดูแลให้ค่าจา้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

และการจดัระเบียบองคก์รนั้นจะด าเนินการอยา่งรับผิดชอบโดยอยูภ่ายใตก้รอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย 
และปฏิบติัตามพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 15 ปี ไม่มีการใช้
แรงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ แรงงานนกัโทษโดยบงัคบั แรงงานตามสัญญา แรงงานหน้ี หรือแรงงานทาส และการคา้
มนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใชแ้รงงานท่ีไม่ถูกตอ้ง  

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัเก่ียวกบัดา้นบุคลากร  การดูแลเก่ียวกบัสวสัดิภาพและความปลอดภยัในการท างาน  
สภาพความเป็นอยูท่ี่ดียอ่มส่งผลไปถึงสภาพจิตใจและความทุ่มเทในการท างาน  ดงันั้นบริษทัจึงมีการดูแลเร่ืองสวสัดิการ
ของพนกังานเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ไดแ้ก่   
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บ้ำนพกัอำศัย 
บริษทัฯ จดัใหพ้นกังานและครอบครัวไดอ้าศยัอยูใ่นบา้นพกัพนกังานซ่ึงบริษทัสร้างข้ึนเป็นอาคาร มีบริเวณรอบขา้ง

มีสนามเด็กเล่นบริเวณจอดรถพนกังานและอ่ืนๆ 
สวสัดกิำรด้ำนต่ำง ๆ 
นอกเหนือจากการจัดท าประกันสังคมตามกฎหมายก าหนด มีการดูแลพนักงานท่ีป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ                    

อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุจากการท างาน มีการช่วยเหลือดา้นการเงินในกรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบทหรือบิดา 
มารดา บุตร เสียชีวติ 

กำรจดัท ำประกนัอุบัตเิหตุ 
นอกเหนือจากการจดัการดา้นการประกนัตนต่อส านกังานประกนัสงัคมแลว้ บริษทัยงัจดัท าประกนัอุบติัเหตุเป็น

กรณีพิเศษให้แก่พนกังานท่ีตอ้งปฏิบติังานท่ีมีการเส่ียงอนัตราย เช่น พนกังานขบัรถจกัรยานยนตส่์งเอกสาร  พนกังานท่ีตอ้ง
ปฏิบติังานในท่ีสูง พนกังานท่ีตอ้งท างานกบัเคร่ืองจกัรกล 

เสริมสร้ำงควำมรู้และประสบกำรณ์ 
มีการจดัส่งพนกังานเขา้ฝึกอบรมนอกสถานท่ีหรือการจดัฝึกอบรมหนา้งาน เช่นการดบัเพลิงและอพยพในกรณี

เกิดอคัคีภยัซ่ึงเป็นการสร้างความรู้และความสามารถไม่เพียงช่วยเหลือตนเองแต่ยงัสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นและผูอ้าศยัอยูใ่น
ชุมชนใกลเ้คียง จดัส่งพนกังานอบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานซ่ึงไดรั้บวฒิุบตัร จป.วิชาชีพตลอดจน
ความรู้ในดา้นต่างๆ เช่น เทคโนโลยแีละสารสนเทศการใชเ้คร่ืองจกัรกลดา้นบญัชีและอ่ืนๆท่ีพนกังานแต่ละคนจะสามารถ
น าความรู้มาใช ้

กำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง 
บริษทัเล็งเห็นความส าคญัของการท าหนา้ท่ีพลเมืองท่ีดีโดยให้การสนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท า

หนา้ท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ท่ีช้ีน าหรือท าให้เขา้ใจวา่ บริษทัให้การสนบัสนุนแก่
พรรคการเมืองใดๆ หรือกลุ่มพลงัใดๆ พนกังานมีสิทธิเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองอยา่งอิสระนอกเหนือเวลางานและหา้ม
ท ากิจกรรมทางการเมืองในนามบริษทั 

ควำมรับผดิชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท 
ทรัพยสิ์นของบริษทัหมายถึง สังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์ทั้ งน้ียงัรวมขอ้มูลเอกสารสิทธ์ิ สิทธิบัตร 

ลิขสิทธ์ิ และความลบัต่างๆของบริษทั เจา้หนา้ท่ีและพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีในการรับผิดชอบในทรัพยสิ์นต่างๆของบริษทั 
1.  กรรมการ   ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีพนกังาน ตอ้งไม่น าทรัพยสิ์นต่างๆของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั

หรือผูอ่ื้นยกเวน้กรณีฉุกเฉินท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อ  านาจแลว้เท่านั้น 
2.  พนักงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบมิให้ทรัพยสิ์นของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเส่ือมค่าโดยเปล่าประโยชน์

ทรัพยสิ์นต่างๆ ของบริษทัควรน ามาใชใ้นการด าเนินกิจการของบริษทัเพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพของการด าเนินงานและคุม้ค่า
ทรัพยสิ์นสูงสุด 

3.  พนกังานไม่ควรกระท าการปรับเปล่ียน แกไ้ข หรือตกแต่งทรัพยข์องบริษทัก่อนไดรั้บอนุญาตจากผูท่ี้มีอ านาจ
แลว้เท่านั้น 

4.  หา้มมิใหพ้นกังาน ปลอมแปลง แกไ้ข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษทัโดยมิชอบ 
5.  ในกรณีทรัพยสิ์นเป็นคอมพิวเตอร์ หา้มมิใหพ้นกังานน าโปรแกรมละเมิดลิขสิทธ์ิหรือโปรแกรมผิดกฎหมายใดๆ 

มาลงในเคร่ืองของบริษทั  กรรมการและพนกังานควรใชอิ้นเตอร์เน็ตในการหาขอ้มูลและหลีกเล่ียงเวป็ไซตท่ี์ไม่ควรดงัน้ีเวป็
ไซตผ์ิดกฎหมายตลอดจนเวป็ไซตท่ี์ละเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอนัดีงาม 
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สิทธิในกำรร้องเรียน 

บริษทัมีการจดัประชุมพนักงานระดบัต่างๆโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
เปิดเผยหรือในกรณีท่ีพนกังานมีความประสงคจ์ะร้องเรียนเร่ืองราวต่างๆก็สามารถท าไดโ้ดยการส่งจดหมายส่งไปยงั 

ประธานกรรมการบริหาร  หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

90 หมู่ 1  ซอยสยามไซโล  ถนนปู่เจา้สมิงพราย 

ต าบลส าโรงกลาง  อ าเภอพระประแดง   

จงัหวดัสมุทรปราการ  10130 
 

5)  ควำมรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
บริษทัประกอบธุรกิจการใหบ้ริการจึงใหค้วามส าคญัแก่ลูกคา้เป็นหลกั โดยมีแนวทางการปฏิบติั ไดแ้ก่ 
1.  สนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยบริการท่ีดีเลิศและเหมาะสม 
2.  จดัระบบท่ีสามารถใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนขอ้บกพร่องของบริการความไม่พอใจและเสนอขอ้แนะน าท่ีเป็น

ประโยชน์เพ่ือด าเนินการตอบสนองแก่ลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว 
3.  ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขไดใ้ห้รีบแจง้ลูกคา้เพ่ือ

ทราบและร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
4.  เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกคา้อยา่งเท่ียงตรงถูกตอ้งเป็นธรรมและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงใดๆ 
5.  ใหค้วามส าคญัและไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใสตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งไม่วา่กรณีใดๆ 
 

6)  กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากบริษัท ด าเนินธุรกิจขนถ่ายสินคา้ข้ึนเรือเดินสมุทรซ่ึงบริเวณสถานท่ีประกอบการตั้ งอยู่ริมแม่น ้ า

เจ้าพระยาตลอดจนภายในบริเวณคลงัสินคา้ สถานีเก็บและขนถ่ายกากน ้ าตาลตั้งอยู่ติดกับชุมชนท่ีมีผูอ้าศัยกันมาเป็น
เวลานาน  ดงันั้นการด าเนินธุรกิจบริษทัมีความตระหนกัถึงผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดลอ้มซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งแยกกนัไม่ออก  โดยสรุปเป็นดงัน้ี.- 

-  ในดา้นของเศษขยะ ของเสีย ส่ิงปฏิกลู น ้ ามนั หรือสารเคมีต่างๆ บริษทัจดัใหมี้การดูแลอยา่งรัดกมุป้องกนัมิให้
มีการตกหล่นหรือไหลลงสู่แม่น ้ า  มีการว่าจา้งพนักงานดูแลการจดัเก็บและรักษาความสะอาดตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบดูแลเก่ียวกบัการเก็บขยะส่ิงปฏิกูลต่างๆ ภายในบริเวณและส่วนท่ีอยูติ่ดกบัชุมชนท่ีพกัอาศยั
ใหส้ะอาดเรียบร้อยอยา่งสม ่าเสมอ 

-  จดัท าและดูแลเก่ียวกบัท่อระบายน ้ า จดัท าบ่อพกัเพ่ือดกัไขมนัและบ าบดัน ้ าเสียมีการน าตวัอยา่งน ้ าจากจุดต่างๆ
ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่า Ph, BOD, Ammonium-Nitrogen, Suspended และอ่ืนๆ                   
เป็นประจ าทุก 3 เดือน 

-  จดัการดูแลผลกระทบเก่ียวกบัเสียงในขณะปฏิบติังานเพ่ือมิใหร้บกวนคนท่ีพกัอาศยัในบริเวณขา้งเคียง 
-  สร้างเข่ือนคนัลอ้มรอบถงักากน ้ าตาลดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คงแขง็แรงส าหรับรองรับปริมาณสินคา้ท่ีอาจมีการ

ลน้หรือร่ัวจากถงัเก็บ 
 
 
 
 
 
 



  
                บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                           รายงานประจ าปี 2560 

76 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

7)  กำรร่วมพฒันำชุมชุนหรือสังคม 
บริษทัก าหนดความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวมเพื่อเป็นนโยบายใหก้รรมการและพนกังานไดป้ฏิบติั ไดแ้ก่ 
1.  สนบัสนุนกิจการใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมส่วนรวม 
2.  หลีกเล่ียงการกระท าการใดๆ ท่ีส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บา้นเมือง ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
3.  ไม่ส่งเสริมหรือใหค้วามร่วมมือใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภยัต่อส่วนรวมและความมัน่คงของประเทศ 
4.  สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสงัคมและประเทศชาติในองคก์รแก่พนกังานทุกระดบั 
 

10.2  กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 
บริษทัก าลงัศึกษาขอ้มูลเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานและการจดัท ารายงานต่อไป 
 

10.3  กำรด ำเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
- ไม่มี - 
 

10.4  กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
บริษทัให้ความร่วมมือและสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนท่ีอยูติ่ดกบับริเวณหรือบริเวณท่ีห่างออกไปเป็นประจ า

ต่อเน่ืองโดยในปี 2559 มีกิจกรรมท่ีบริษทั ใหก้ารสนบัสนุนต่อเน่ืองจากท่ีผา่นมาอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี ไดแ้ก่ 
-  สนับสนุนกิจกรรมการจดังานวนัเด็กแห่งชาติของชุมชนต่างๆไดแ้ก่โรงเรียนวดัปุณหังสนาวาส(ทิพยส์มบติั

บุญชุ่มอุทิศ)โรงเรียนวดัส าโรงเหนือ(สุขราษฎร์ศึกษา)ชุมชนวดัส าโรงเหนือ ชุมชนหมู่ 1 รวมใจพฒันา โรงเรียนวดัทอ้งคุง้
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย และอ่ืนๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางดา้นกิจกรรมทาง
ศาสนาแก่วดัท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 

-  สนับสนุนในด้านการศึกษาโดยมอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กท่ียากจนได้แก่มูลนิธิเกียรติร่วมมิตร                   
เพ่ือการศึกษาเป็นประจ าต่อน่ืองมาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบนั 

-  ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคีเพื่อบูรณะปฏิสงัขรณ์อุโบสถวดัเขาคอก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 
-  จัดกิจกรรม “งานเทกระจาด” โดยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน                    

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จ านวน 600 ชุด เป็นประจ าทุกปีเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัชาวบา้น 
-  ร่วมบริจาคเพ่ือสนบัสนุนการจดังานประจ าปีเพ่ือหารายไดบู้รณะพระอุโบสถท่ีช ารุดทรุดโทรมและส่ิงปลูกสร้าง

ภายในวดั ณวดัส าโรงใต ้ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
-  บริษทัจดัอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัในการท างานในท่ีอบัอากาศ 
-  บริษทัจดัอบรมหลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 
11.  กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
11.1  สรุปควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและระบบบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบั 

ท่ีเหมาะสมโดยมีผูต้รวจสอบภายในท าหน้าท่ีสอบทานและควบคุมให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย         
ท่ีวางไวอ้นัไดแ้ก่ การตรวจสอบดา้นบริหาร ด้านปฏิบัติงานและดา้นบญัชีการเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของบริษทั             
และบริษทัยอ่ยเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาสในส่วนของคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้กรรมการทุกท่านท าแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปีเพ่ือประเมินวา่แผนงานต่างๆ ท่ีบริษทั ด าเนินการอยูมี่ความรัดกุมและเพียงพอหรือไม่  
เพ่ือน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับแผนใหม่ต่อไปในการประเมินจะประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 
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ด้ำนกำรควบคุมภำยในองค์กร 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีการประชุมและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม ่ าเสมอ               

โดยรับฟังปัญหาและมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจรวมถึงการก าหนดผลตอบแทนแก่พนกังานและแจง้
ผลการด าเนินงานตลอดจนเปิดโอกาสให้พนกังานซกัถามไดเ้พ่ือแสดงความโปร่งใส ในดา้นโครงสร้างองคก์รบริษทัมีการ
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับบริษัทมหาชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัดบริษัทมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับ
จริยธรรมและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและเนน้ย  ้าในเร่ืองการมีจริยธรรมในฐานะเป็นองคก์รของมหาชน  

กำรประเมนิควำมเส่ียง  
บริษทัจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะท างานบริหารความเส่ียงตามขอ้ก าหนดเป็นประจ า

ทุกไตรมาสและติดตามผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ืองตลอดจนท าการประเมินปัจจัยความเส่ียงทั้ งท่ี                 
มาจากภายนอกและภายในโดยวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ท่ีจะท าให้เกิดปัจจยัเส่ียง สาเหตุของปัจจยัความเส่ียงและมาตรการใน
การลดความเส่ียงเม่ือเห็นวา่ส่ิงใดท่ีเป็นสาระส าคญัจะน ามาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการและฝ่ายบริหารและจะแจง้ให้
พนกังานรับทราบถึงมาตรการการบริหารความเส่ียงโดยจดัประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเส่ียงนั้น 

กำรควบคุมกำรปฏิบัตงิำน 
คณะกรรมการไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน

เป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่มีการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมายในปีท่ีผา่นมา 
ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล  
-  มีการจดัล าดบัความรับผิดชอบในการดูแลและเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัอยา่งชดัเจน 
ระบบกำรตดิตำม  
บริษทัตระหนกัถึงการควบคุมภายในท่ีดียอ่มสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารและยงัเป็นการลดความเส่ียงทางธุรกิจ   

ช่วยให้บริษทัด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมมีการปกป้องทรัพยสิ์นทั้งของบริษทั 
และลูกคา้ไม่ให้ร่ัวไหล สูญหายหรือเกิดจากการทุจริตดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้ง     
ทั้งน้ียงัเป็นการช่วยดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ 
 

11.2  สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัระหวา่งฝ่ายบญัชีบริษทัผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย

และผูต้รวจสอบภายใน  ซ่ึงบริษทัจ้างบุคคลภายนอกเขา้มาด าเนินการโดยท่ีประชุมได้รายงานผลการสอบทานและให้
ขอ้เสนอแนะต่อบริษทั และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและจะน าเสนอรายงานทางการเงินพร้อมขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงินตามท่ีเสนอต่อผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงานประจ าปี  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัทั้ งท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริง 

ขณะเดียวกนับริษทัยงัให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ภายใตก้ระบวนการติดตาม
และควบคุมท่ีเหมาะสม  โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติังานพร้อมกบับทบาท  เป้าหมายและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ                 
ท่ีชดัเจนให้แก่ผูป้ฏิบติังานตั้งแต่ในระดบัสายงานจนถึงระดบับุคคลเพ่ือให้บุคลากรเขา้ใจหลกัการปฏิบติังานและส่ือสาร              
บนพ้ืนฐานเดียวกนั ในดา้นการจดัระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศมีการจดัอบรมพนกังานในการใชร้ะบบน้ีอยา่งต่อเน่ือง
และจดัให้มีระบบส ารองขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษทัไดมี้การก าหนดขอบเขตของขอ้มูลท่ีสามารถ               
รับและส่งผา่นระบบของบริษทัได ้ เพ่ือเป็นการป้องกนัขอ้มูลท่ีมีความเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหายกบัระบบของบริษทั 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผู ้บริหารและ                       
ผูต้รวจสอบภายในไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบัญชี               
ของบริษทัตามระบบการควบคุมภายในของบริษทั  ซ่ึงมีความเพียงพอและด าเนินการอยา่งมีประสิทธิผล 
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11.3  หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบัตงิำนของบริษัท 
ในปี 2560 บริษทัไดแ้ต่งตั้งใหน้างสาวกรกช วนสวสัด์ิ จากบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดัท าหนา้ท่ีเป็น

ผูต้รวจสอบภายในอิสระและท าการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบญัชีภายในมีความเห็นวา่
บริษทัมีการควบคุมภายในการบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุมดูแลเพื่อควบคุมความถูกตอ้งของกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีเพียงพอต่อการสนบัสนุนให้บริษทับรรลุความส าเร็จตามนโยบายเป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามท่ีฝ่ายจดัการ
ก าหนด  

12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั      
การอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั บริษทั มีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั

เพ่ือควบคุมการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทั หรือบริษทัร่วมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีส่วนได้
ส่วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็นไปตามประกาศหรือหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  นอกจากน้ีบริษทัจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนโดยพิจารณาจาก
เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนบริษทัจะน าบุคคล                
ท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากบริษทัและบุคคล                 
ท่ีไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มาพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั
ตามแต่กรณี 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการก าหนดมาตรการไม่ให้ผูบ้ริหารหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการ
อนุมติัรายการท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม อีกทั้งคณะกรรมการบริษทัจะเขา้มาดูแลบริษทัให้ปฏิบติัตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยแ์ละข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์-                          
แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปของทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือบริษทัร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัดและจะท าการ                
เปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั
และเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  

 

แนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 
ในการท ารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เง่ือนไขต่างๆให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทั่วไป           

โดยอา้งอิงกบัราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ีบริษทั และ/หรือกลุ่มบริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
กรรมการอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัราคาอตัราค่าตอบแทนรวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นดว้ย   
หากมีรายการใดท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎประกาศ 
และ/หรือข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์-                    
แห่งประเทศไทย  โดยบริษทัอาจให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั
ดงักล่าว   เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี   ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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ในการท ารายการระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ือง                 
ในอนาคต  ซ่ึงหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลกัษณะการท าธุรกิจการคา้ทั่วไปมีเง่ือนไขเป็นไปตามธุรกิจการคา้ปกติ             
และเพ่ือความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทบริษัท จะมีการก าหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน              
มีความเป็นธรรมสอดคลอ้งกบัราคาตลาดและสอดคลอ้งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2551 (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 มาตราท่ี 89/12 (1)  อีกทั้งบริษทั จะน าเสนอรายการดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาและ
สอบทานการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละใหค้วามเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการท่ีเกิดข้ึนทุกไตรมาส  

ส าหรับการท ารายการระหว่างบริษทักับบริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติบริษทั จะด าเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นถึงความจ าเป็น  ความ
สมเหตุสมผลและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบ
ราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก  ทั้งน้ีหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน 
บริษทั จะน าบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี  ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้  ซ่ึงมีความเป็นอิสระจาก
บริษทัและเป็นบุคคลท่ีไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน
ดงักล่าว  เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต
บริษทัมีการก าหนดมาตรการไม่ให้ผูบ้ริหาร กรรมการ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการท่ี
ตนเองมีส่วนได้เสียทั้ งทางตรงและทางออ้ม ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษัทจะเขา้มาควบคุมให้บริษทัปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยแ์ละข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์-                 
แห่งประเทศไทยและคณะกรรมก ากบัตลาดทุนของส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
การท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์           
และคณะกรรมก ากบัตลาดทุนของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
ท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

หลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทั่วไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย กบักรรมกำร  ผู้บริหำร  หรือบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วข้อง 

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(พรบ.) ทั้งน้ี ภายใตม้าตรา 89/12 แห่งของ พรบ. ฉบบัท่ี 4 
(แกไ้ขเพ่ิมเติม พรบ.) ซ่ึงก าหนดวธีิการในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคล- 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ตามท่ีนิยามไวใ้นพรบ.ดงักล่าว) ("รายการระหวา่งกนั") โดยไดก้ าหนดวา่ 

“มาตรา 89/12 กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งจะกระท าธุรกรรมกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยได้
ต่อเม่ือธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวจะเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกันด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณีและเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการท่ี
คณะกรรมการอนุมติัไวแ้ลว้ 
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(2)  การใหกู้ย้มืเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนกังานและลูกจา้ง 

(3)  ธุรกรรมท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงของบริษทัหรือคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น 

(ก)  บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย หรือ 

(ข) บริษทัยอ่ยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งถือหุน้หรือมีส่วนไดเ้สียอยูด่ว้ยไม่วา่ 

โดยตรงหรือโดยออ้มไม่เกินจ านวนอตัรา หรือมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(4)  ธุรกรรมในประเภทหรือท่ีมีมูลค่าไม่เกินจ านวนหรืออตัราท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ในการประกาศก าหนดตาม (3) (ข) หรือ (4) คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนอาจก าหนดใหธุ้รกรรมท่ีก าหนดตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการดว้ยก็ได"้ 

 

ดงันั้นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัดงักล่าวจึงก าหนดหลกัการในการเขา้ท าธุรกรรมท่ีเป็นรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

"ให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมติัการเขา้ท ารายการระหวา่งกนั  ระหว่างบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย กบักรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้(ไม่วา่รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัและจะตอ้งด าเนินการต่อไป
รวมทั้งรายการท่ีจะมีข้ึนในอนาคต) โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั   
ในกรณีท่ีรายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไป ใน
สถานการณ์เดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการผูบ้ริหารหรือเป็น
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง   ทั้งน้ีให้ฝ่ายบริหารจดัท ารายงานสรุปการท ารายการระหวา่งกนัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
ท่ีประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส " 
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บุคคลทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนัและรำยกำรระหว่ำงกนั 
 

ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกจิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ รำยช่ือกรรมกำร 

บมจ.น ้าตาลขอนแก่น 
ประกอบธุรกิจ 
โรงงานผลิตน ้ าตาล 
 
 
 
 
 
 

1) ถือหุน้อยูใ่นบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  
    ร้อยละ 23.82% 
2) มีกรรมการร่วมกนั 3 ท่าน คือ 
1.  นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ 
2. นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 
3. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 
 

บริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
ส้ินสุดปีบญัชี 2560 ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 
1. บจก.เค.เอส.แอล ชูการ์โฮลด้ิง   33.262% 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั       2.869% 
3. *นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์        2.616% 
4. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์     2.260% 
5.นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์    2.258% 
6. นายกมนดนยั ชินธรรมมิตร์        2.245% 
7.นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์               2.195% 
8.นายสมชาย ชินธรรมมิตร์            2.182% 
9.CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH   2.167% 
10.นายพิริยพ์ล ชินธรรมมิตร์    2.101% 
 
 

1. นายมนู  เลียวไพโรจน์ 
2. นายจ ารูญ  ชินธรรมมิตร์ 
3. นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 
4. นายพรศิลป์  แตม้ศิริชยั 
5. นายสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ ์
6. นายธวทัชยั  โรจนะโชติกลุ 
7. นายสุขมุ  โตการัณยเศรษฐ ์
8. นางอินทิรา  สุขะนินทร์ 
9. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 
10. นางอญัชลี พิพฒันเสริญ  
11. พลต ารวจเอกบุญเพญ็  บ าเพญ็บุญ 
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  ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ 
21. นายวรภทัร  โตธนะเกษม 
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บจก.น ้าตาลราชบุรี 
ประกอบธุรกิจ 
โรงงานผลิตน ้ าตาล 

 

1) ถือหุน้อยูใ่นบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  
    ร้อยละ 4.74% 
2) มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ 
นางสาวจุฑาทิพย ์ อรุณานนทช์ยั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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.ประจวบ-
อุตสาหกรรม 
ประกอบธุรกิจ 
โรงงานผลิตน ้ าตาล 

 

1) ถือหุน้อยูใ่นบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  
    ร้อยละ 9.91% 
2) มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน คือ 
1. นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร 
2. นายวนิย ์ ชินธรรมมิตร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
1. นายวรีะ  ชินธรรมมิตร   17.24% 
2. นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร  15.98%  
3. นายวนิย ์ ชินธรรมมิตร  5.75% 

 

1.นายวรีะ  ชินธรรมมิตร 
2. นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร 
3. นางพชัรี  ชินธรรมมิตร 
4. นายชชัชยั  ชินธรรมิตร 
5.นายวนิย ์ ชินธรรมมิตร 
6. นายกญัจน์  ชินธรรมมิตร 
7. นายพิชญ ์ ชินธรรมมิตร 
 

 

บจก .อุตสาหกรรม -
มิตรเกษตร 
ประกอบธุรกิจ 
โรงงานผลิตน ้ าตาล 

 

1) ถือหุน้อยูใ่นบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิลจ ากดั (มหาชน)  
    ร้อยละ 4.18% 
2) มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ 
นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
1. นายประยรู  เจนลาภวฒันกลุ   25.05% 
2. นายมุ  เจนลาภวฒันกลุ           17.07% 
3. นายประพทัธ์  เจนลาภวฒันกลุ  12.44% 
4. นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ        6.38% 
 

 

1. นายอนนท ์ แกว้พฤกษาพิมล 
2. นายมุ  เจนลาภวฒันกลุ 
3. นายประยรู  เจนลาภวฒันกลุ 
4. นายประพทัธ์  เจนลาภวฒันกลุ 
5. นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ 
6.นายจรูญ  เจนลาภวฒันกลุ 
7. นางนภาพร  ภู่วฒิุกลุ 
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รำยกำรระหว่ำงกนั 
รายละเอียดขอ้มูลของรายการระหวา่งกนั ระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ2560 ข้อ5 ซ่ึงคณะกรรมการ-
ตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบทานรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ แลว้มีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักล่าว เป็นไปตาม
เง่ือนไขโดยทัว่ไปและเป็นไปตามปกติของการด าเนินธุรกิจ 
 

12.1  ลกัษณะรำยกำรระหว่ำงกนั เง่ือนไขและนโยบำยรำคำ 
การก าหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ได้กระท าโดยค านึงถึงความเหมาะสมโดย

อา้งอิงไดก้บัราคาตลาดและมีเง่ือนไขอ่ืนๆ ไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากตลาดโดยลกัษณะของรายการระหวา่งกนัมี
ดงัน้ี 

12.1.1  รำยกำรบริกำรตำมปกติของธุรกิจ งวดปี 2559 ส้ินสุด 31 ธันวำคม 2559 และงวดปี 2560 ส้ินสุด               
31  ธันวำคม  2560 

ผู้ให้บริกำร ผู้รับบริกำร ลกัษณะรำยกำร/เง่ือนไขส ำคญั  มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  

       ปี 2559 ปี 2560 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 31.67 11.59 
 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) ใหบ้ริการเช่าโกดงักบับริษทัยอ่ย โดยบริษทั 11.51 11.60 
 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั คิดค่าบริการตามพื้นท่ี และระยะเวลาในการเช่า 1.89 1.89 
 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั ซ่ึงเป็นตามราคาตลาด 3.21 3.21 
 บริษทั ปู่เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั  - 0.80 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั คิดค่าบริการตามพื้นท่ี และระยะเวลาในการเช่า  6.60 1.60 
  ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด   
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั  0.86 2.30 

 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการเช่าโกดงั โดยคิดค่าบริการตามพื้นท่ี 

และระยะเวลาในการเช่า ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 
1.28 - 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ใหบ้ริการขนถ่ายขา้วสาลี 

0.87 0.01 

 บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)   23.29 - 
 บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ใหบ้ริการขนถ่ายน ้าตาลเพื่อส่งออกใหก้ลุ่ม 6.32 8.18 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั โรงงานน ้าตาล โดยบริษทัคิดค่าบริการขนถ่าย 8.74 9.78 
 บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั ตามปริมาณสินคา้  ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 8.40 9.55 
 บริษทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จ ากดั  มาตรฐานทัว่ไป  - - 
 บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั   7.14 14.63 
 บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 9.92 17.29 

 บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี  1.31 1.24 
 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  1.37 4.56 
 บริษทั น ้าตาลและออ้ยตะวนัออก จ ากดั   0.13 - 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั อาร์ ซี แอลฟีดเดอร์ พีทีอี จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ให ้ 0.09 2.70 
 บริษทั โงวฮก จ ากดั บริการขนถ่ายตูค้อนเทนเนอร์โดยบริษทัคิดค่า 1.36 - 

  
บริการขนถ่ายตามปริมาณสินคา้ ซ่ึงเป็นไปตาม
ราคาตลาด 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการ 6.53 5.56 
  ขนถ่ายน ้าตาลทรายดิบเทกอง โดยคิดค่าบริการ   
  ขนถ่ายตามปริมาณสินคา้ เป็นไปตามราคาตลาด   

 
 
 
 



  
                บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                           รายงานประจ าปี 2560 

84 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

ให้บริกำร ผู้รับบริกำร ลกัษณะรำยกำร/เง่ือนไขส ำคญั  มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  

       ปี 2559 ปี 2560 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดัใหบ้ริการขนถ่าย 1.30 - 
 บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั น ้าตาลทรายดิบเทกองเขา้โกดงัใหก้บักลุ่ม 0.10 - 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั โรงงานน ้าตาล โดยบริษทัคิดค่าบริการขนถ่าย 0.07 0.07 
 บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั ตามปริมาณสินคา้ ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 0.90 0.50 
 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  - 0.17 
 บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั  0.42 0.65 

 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

0.58 1.78 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั 
บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  

0.02 - 

 บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั ใหบ้ริการเปล่ียนและคดัแยกกระสอบ 0.05 - 
 บริษทั น ้าตาลโรงงานนิวกรุงไทย จ ากดั โดยบริษทัคิดค่าบริการตามราคาตลาดทัว่ไป 0.02 - 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั  0.04 - 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการรับ 7.91 0.27 
 บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ฝากเกบ็สินคา้น ้าตาลเพื่อส่งออก โดยคิด 2.22 1.60 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั ค่าบริการตามปริมาณสินคา้ และระยะเวลา  4.02 4.26 
 บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั การฝากซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 3.81 3.16 
 บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั  1.69 1.67 
 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั  0.19 0.19 
 บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จ ากดั  0.31 1.32 

 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

1.91 1.64 

บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั  (มหาชน) เป็นเงินชดเชยค่าขนส่งน ้าตาลท่ีน ามาผา่นท่า  2.48 - 
บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  โดยคิดค่าชดเชยตามระยะทาง และปริมาณ 0.14 - 
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั  สินคา้ผา่นท่าอยูภ่ายใตบ้ญัชีส่วนลดจ่าย ซ่ึง 0.07 0.07 
บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  1.32 0.70 
บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั  จะใชอ้ตัรามาตรฐานในการคิดค่าชดเชย 0.83 1.75 
บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จ ากดั   - 0.18 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

0.90 2.13 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 0.02 0.02 
(มหาชน) บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) ใหบ้ริการไฟฟ้าและน ้าประปา  0.12 0.16 
 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั โดยคิดค่าบริการตามท่ีจ่ายจริง 0.01 - 
 บริษทั ปู่เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั  - 0.23 
 บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 0.30 1.93 

 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ใหบ้ริการผา่นท่าเทียบท่า บริการรถตกับริการ
ชัง่น ้าหนกัสินคา้ และส่วนกลาง สาธารณูปโภค
โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทัว่ไป 

0.19 0.24 
 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จ ากดั บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการรถตกั - 0.11 
  โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทัว่ไป   
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั 3.65 0.91 
 บริษทั  ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการรักษาความปลอดภยัใหก้บักลุ่มบริษทั  3.85 0.80 
 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั โดยบริษทัคิดค่าบริการตามราคาตลาดทัว่ไป 0.07        - 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั 
 

บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ใหบ้ริการเช่าถงัเกบ็น ้ามนั ตามราคาตลาดทัว่ไป 

2.40 2.40 

 
 
 



  
                บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                           รายงานประจ าปี 2560 

85 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

ผู้ให้บริกำร ผู้รับบริกำร ลกัษณะรำยกำร/เง่ือนไขส ำคญั  มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  

       ปี 2559 ปี 2560 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั    14.66 14.26 
 บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั ขายสินคา้กระสอบพลาสติกใหก้บักลุ่มบริษทั  - 2.26 
 บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) โดยคิดมูลค่าสินคา้ตามราคาตลาดทัว่ไป  8.79 11.06 
 บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จ ากดั  - 1.12 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั  1.82 - 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั อาร์ ซี แอลฟีดเดอร์ พีทีอี จ ากดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั 8.16 2.70 
 บริษทั อาร์ ซี แอลโลจิสติกส์ จ ากดั ใหบ้ริการท่าเทียบเรือ เป็นไปตามราคาตลาด 0.04 - 
  ทัว่ไป   
 บริษทั ปู่เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั 12.38 - 

  

ไดรั้บเงินประกนัรายไดจ้ากการจา้งบริหารท่า
เทียบเรือ โดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสญัญาท่ี
ตกลงไวร่้วมกนั   

 บริษทั ปู่เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั บริษทั ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ได ้ - 0.50 
  เรียกเกบ็ค่าดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ี   
 บริษทั ปู่เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั บริษทั ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ได ้ - 3.00 
  เกบ็ค่าเช่าท่ีดิน เป็นไปตามราคาตลาดทัว่ไป   
บริษทั ปู่เจา้ คอนเทนเทอร์ เทอร์มินอล 
จ ากดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ปู่เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ได ้ 0.72 70.17 

  
รับจา้งบริหารท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ โดย
ค่าบริการเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงไวร่้วมกนั   

 
 

รายการบริการระหวา่งกนัขา้งตน้เป็นไปตามเง่ือนไขการให้บริการตามปกติของธุรกิจ  ซ่ึงไดผ้่านการสอบทาน
จากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

อน่ึง  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการ              
คร้ังท่ี 8/2551  เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551  ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการท าธุรกรรมท่ีเป็น
รายการปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจหรือเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป  และใหจ้ดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมเพ่ือรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง 
 

12.1.2  ปริมำณรำยกำรคงค้ำงและรำยกำรอ่ืน ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 และวนัที ่31 ธันวำคม 2560 

บริษทัที่มีรำยกำรคงค้ำงระหว่ำงกนั 
ประเภทรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
บริษทั บุคคล / นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ปี  2559 ปี 2560 

 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั เจา้หน้ีการคา้ - 0.26 
    เงินมดัจ ารับค่าเช่าโกดงั 5.47 0.75 
  ลูกหน้ีอ่ืน - 0.20 
  เจา้หน้ีอ่ืน - 10.00 
    ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 0.16 0.11 
  บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) เงินมดัจ ารับค่าเช่าโกดงั 1.74 2.74 
  รายไดค้่าเช่าท่ีดินและโกดงัคา้งรับ 14.98 18.61 
 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั เงินมดัจ ารับค่าเช่าโกดงัและท่ีดิน 1.39 1.39 
  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 0.16 
  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั เงินมดัจ ารับค่าเช่าโกดงัและท่ีดิน 3.80 4.29 
 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั รายไดค้า้งรับ 0.02 - 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 0.17 0.23 

 
 
 



  
                บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                           รายงานประจ าปี 2560 

86 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

บริษัททีม่รีำยกำรคงค้ำงระหว่ำงกนั 
ประเภทรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง ปี  2559 ปี  2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.07 0.03 
    ส่วนลดคา้งจ่าย 0.83 2.58 
  บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั ส่วนลดคา้งจ่าย 0.24 0.24 
  ลูกหน้ีการคา้ - 0.12 
 บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.15 0.22 
 บริษทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จ ากดั ส่วนลดคา้งจ่าย 0.13 0.13 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั  ลูกหน้ีการคา้ 3.18 0.08 
 บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั ลูกหน้ีอ่ืน 0.02 - 
  ส่วนลดคา้งจ่าย 0.48 0.48 
  ลูกหน้ีการคา้ 0.63 0.17 
 บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ลูกหน้ีการคา้ -       4.22 
 ส่วนลลคา้งจ่าย 0.90 3.03 
 บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จ ากดั ส่วนลดคา้งจ่าย - 0.18 
  ลูกหน้ีการคา้ - 0.40 
 บริษทั ปู่เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ - 0.85 
  ลูกหน้ีอ่ืน - 0.06 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั ดอกเบ้ียคา้งรับ - 0.01 
 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั เงินมดัจ าจ่ายค่าเช่าโกดงั 0.19 1.25 
  บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.03 0.05 
  บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ - 0.19 

 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนลชูการ์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ลูกหน้ีการคา้ 0.10 1.75 

 บริษทั มิตรเกษตร อุทยัธานี จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.02 0.03 
 บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ - 0.17 
 บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ 0.24 - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั เจา้หน้ีการคา้ 1.92 2.14 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 
 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.13 0.04 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ลูกหน้ีการคา้ 3.80 3.32 
 บริษทั ปู่เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ - 1.19 
 บริษทั อาร์ ซี แอลฟีดเดอร์ พีทีอี จ ากดั ลูกหน้ีการคา้ - 11.83 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.01 - 
 บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) เงินมดัจ ารับค่าเช่าโกดงั - 0.58 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที เอสฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จ ากดั  

(มหาชน)ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 
37.95 59.29 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ปู่เจา้คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จ ากดั ค่าจา้งบริหารคา้งจ่าย - 7.26 
เงินประกนัความเสียหาย 9.40 9.40 
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12.1.3  ค่ำเช่ำทีด่นิ งวดปี 2559 ส้ินสุด 31 ธันวำคม 2559  และงวดปี 2560ส้ินสุด 31 ธันวำคม 2560 

 

ผู้ให้เช่ำ ผู้เช่ำ ลกัษณะรำยกำรที่ส ำคญั 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 

ปี 2559 ปี 2560 

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

7.62 7.62 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  คลงัสินคา้แบบเทกอง เพ่ือไวเ้ก็บสินคา้รับฝาก   
บมจ. ที เอสฟลาวมิลล ์ เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 7,013  ตารางเมตร  5.41 5.41 
  สร้างอาคารส านกังานและอาคารโรงงานผลิตแป้ง

สาลี 
  

บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 520 ตารางเมตร  0.22 

 

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

คลงัสินคา้ 

 

 

คลงัสินคา้ 

  
บจก. ที  เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั  เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 2,880 ตารางเมตร  1.21 1.21 
 สร้างอาคารคลงัสินคา้แบบเทกอง เพ่ือใหเ้ช่า

คลงัสินคา้ 
  

 เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 6,526 ตารางเมตร  2.74 2.74 
 สร้างอาคารโรงกลัน่น ้ามนัปาลม์   
บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 4,500 ตารางเมตร      0.81 0.81 
  เพ่ือประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ   
  เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 18,438 ตารางเมตร      7.10 18.81 

    เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีขนาด 14,460 ตารางเมตร       -      3.75 
  เพ่ือประกอบธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์   

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล : บริษัท ไทยชูการ์  เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน)ให้บริษัทย่อยเช่าท่ีดิน            
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยมีสัญญาให้เช่าท่ีดินอายุสัญญาเช่าคราวละ1 ปี และ 3 ปี  ซ่ึงเม่ือครบก าหนดตามสัญญาจะสามารถ          
ต่ออายสุัญญาให้จนครบก าหนดการเช่า 30 ปี ซ่ึงเป็นรายการท่ีด าเนินตามธุรกิจปกติไม่มีเง่ือนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเท-
ผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งการก าหนดราคาสอดคลอ้งกบัอตัราปกติท่ีสามารถเปรียบเทียบไดก้บัการ         
ท ารายการกับบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกัน        
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีด าเนินตามธุรกิจปกติมีความจ าเป็นและ                
ความสมเหตุสมผลของการท ารายการเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
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12.1.4  เงนิกู้ยืม / เงนิให้กู้ยืมระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย งวดปี 2560 ส้ินสุด 31 ธันวำคม 2560 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ 
ยอดยกมำ กู้เพิม่ ช ำระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้จ่ำย 

1 ม.ค. 60 ระหว่ำงงวด ระหว่ำงงวด 31 ธ.ค. 60 ปี 2560 

บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั 80 - (30) 50 1.24 
 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั 62 27 - 89 1.32 
 บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั 20 65 - 85 0.90 
บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั 57 - (31) 26 0.66 
 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั - 5 - 5 0.02 

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล : เป็นการสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน-
หมุนเวียนของกิจการซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมก าหนดระยะเวลาคืนเงินตน้ภายใน 1 ปี ถึง 10 ปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและทุกๆ             
3 เดือน โดยคิดอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจ า 3 เดือนของธนาคารพาณิชยบ์วกดว้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี และอตัราร้อยละ 
MLR-2  ซ่ึงต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินและผูใ้ห้กูย้งัไดรั้บผลตอบแทนในอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าเงินฝาก              
จากสถาบนัการเงินและในกรณีผูใ้ห้กูย้ืมเงินมีตน้ทุนทางการเงินอตัราดอกเบ้ียจะเท่ากบัอตัราเดียวกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
จากสถาบันการเงินท่ีผูใ้ห้กู้ยืมเงินมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานระหว่างกันของบริษัทและ                 
บริษทัยอ่ยมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินในการด าเนินตามธุรกิจปกติมีความจ าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของการท ารายการเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
 

12.2  ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำร 
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2560 และในปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยและกบับุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงเป็นรายการท่ีด าเนินตามธุรกิจปกติ  ไม่มีเง่ือนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งการก าหนดราคา  

อตัราค่าบริการและ/หรือ อตัราดอกเบ้ีย เป็นการก าหนดตามราคาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัราปกติท่ีสามารถเปรียบเทียบ
ได้กบัการท ารายการกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2560               
และปี 2559 แลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบทานรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อนัไดแ้ก่ 
รายการเช่าโกดงั เช่าท่ีดิน ค่าบริการต่างๆ เงินกูย้ืม ดอกเบ้ียเงินกูแ้ละอ่ืนๆ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจ าปี 2560 และปี 2559 แลว้มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีด าเนินตามธุรกิจปกติมีความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของการท ารายการเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
 

12.3  มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
บริษทัฯ มีนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนั คือ รายการระหวา่งกนันั้นตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความจ าเป็น 

ความสมเหตุสมผลและเป็นการด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปในราคาและเง่ือนไข           
ท่ีไม่แตกต่างกบัรายการท่ีมีกบับุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญับริษทัฯ                  
จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี              
โดยก าหนดให้มีการออกเสียงในท่ีประชุมนั้นๆกรรมการหรือ ผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                
ทั้งน้ี การด าเนินการใดๆ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
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12.4  นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 
รำยกำรค้ำตำมปกติของกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น เช่าโกดัง บริการขนถ่ายสินคา้ บริการรับฝากสินคา้ ค่ารักษา-                   

ความปลอดภยั  ค่าขนส่งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัรายการดงักล่าวจะยงัคงมีอยู่ในอนาคต                  
ซ่ึงบริษทัจะด าเนินการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญัและราคาท่ีคิดตอ้งเป็นไปตามราคาตลาด  
 

รำยกำรเช่ำพ้ืนที ่จะเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นราคาค่าเช่าท่ีเท่ากบัการใหบุ้คคลอ่ืนเช่า 
 
รำยกำรกู้ ยืมเงินกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะกูย้ืมเงินกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้          

ในอนาคต เวน้แต่เป็นการสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามความเหมาะสม 
 
รำยกำรพเิศษอ่ืนๆ  เป็นรายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ้ 1- 4 
รายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนได-้

ส่วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั
รายการระหวา่งกนัดงักล่าวเพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

 

ทั้งน้ี  รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละข้อบังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                  
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงกันและการไดม้าหรือจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั     

 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

13.1  งบการเงนิ 
 

13.1.1  สรุปรายงานผู้สอบบัญชี 

 
1)  ผู้สอบบญัชี 
ปี 2558    นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5369 บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 

ปี 2559    นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5369 บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 

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

 

2)  สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
ปี 2558  ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยใหค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข 

ปี 2559  ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยใหค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข 

ปี 2560  ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยใหค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข 
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2558 % 2559 % 2560 %
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 180,833                           4.48               146,583                           2.96               131,875                           2.63               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 225,948                           5.59               218,024                           4.40               217,712                           4.34               
เงินลงทุนระยะยาวท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปี -                                   -                 -                                   -                 -                 
สินคา้คงเหลือ 708,946                           17.55             547,596                           11.06             815,280                           16.26             
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 129,001                           3.19               129,877                           2.62               97,768                             1.95               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,764                             0.56               17,432                             0.35               15,526                             0.31               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,267,492                        31.38             1,059,512                        21.40             1,278,161                        25.49             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -                                   -                 -                                   -                 -                                   -                 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2,373                               0.06               3,146                               0.06               846                                  0.02               
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 193,250                           4.78               476,961                           9.63               476,429                           9.50               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,553,029                        63.20             3,382,882                        68.32             3,237,731                        64.57             
เงินมดัจ าค่าสินทรัพย์ 12,756                             0.32               -                                   -                 -                                   -                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,825                               0.05               7,790                               0.16               2,735                               0.05               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,919                               0.22               21,417                             0.43               18,150                             0.36               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,772,152                        68.62             3,892,196                        78.60             3,735,891                        74.51             

รวมสินทรัพย์ 4,039,644                        100.00           4,951,708                        100.00           5,014,052                        100.00           

หนีสิ้น

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 963,656                           23.85             448,793                           9.06               631,654                           12.60             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 135,362                           3.35               387,223                           7.82               335,815                           6.70               
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 155,710                           3.85               132,212                           2.67               161,712                           3.23               
หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 5,090                               0.13               3,418                               0.07               4,438                               0.09               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,442                             0.31               12,290                             0.25               12,233                             0.24               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,145                             0.33               14,725                             0.30               21,180                             0.42               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,285,405                        31.82             998,661                           20.17             1,167,032                        23.28             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 462,505                           11.45             571,110                           11.53             409,398                           8.17               
หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1,363                               0.03               581                                  0.01               16,127                             0.32               
เงินมดัจ ารับ 19,758                             0.49               29,193                             0.59               32,398                             0.65               
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,993                             0.42               18,525                             0.37               10,576                             0.21               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 119,954                           2.97               310,267                           6.27               298,439                           5.95               
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 89                                    0.00               76                                    0.00               2,503                               0.05               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 620,662                           15.36             929,752                           18.78             769,441                           15.35             

รวมหนีสิ้น 1,906,067                        47.18             1,928,413                        38.94             1,936,473                        38.62             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 145,200                           3.59               191,664                           3.87               191,664                           3.82               
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 145,200                           3.59               191,664                           3.87               191,664                           3.82               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น -                                   -                 17,424                             0.35               17,424                             0.35               
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ : ทุนส ารองตามกฎหมาย 14,520                             0.36               18,120                             0.37               19,200                             0.38               
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,015,375                        25.14             1,064,393                        21.50             1,156,926                        23.07             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 554,460                           13.73             1,331,197                        26.88             1,285,816                        25.64             
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 1,729,555                        42.81             2,622,798                        52.97             2,671,030                        53.27             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 404,022                           10.00             400,497                           8.09               406,549                           8.11               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,133,577                        52.82             3,023,295                        61.06             3,077,579                        61.38             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,039,644                        100.00           4,951,708                        100.00           5,014,052                        100.00           

ฐานะการเงิน
งบตรวจสอบ

 
13.1.2  ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 
 หน่วย : พนับาท 
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2558 % 2559 % 2560 %
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,508                             0.46               11,472                             0.34               17,108                             0.52               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,959                               0.30               9,118                               0.27               8,843                               0.27               
สินคา้คงเหลือ 298                                  0.01               1,709                               0.05               293                                  0.01               
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 129,000                           5.63               129,876                           3.84               97,768                             2.96               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,138                               0.05               1,940                               0.06               2,208                               0.07               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 147,903                           6.45               154,115                           4.56               126,220                           3.82               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,199,192                        52.33             1,199,192                        35.48             1,199,192                        36.28             
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                   -                 -                                   -                 -                 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,889                               0.08               2,666                               0.08               370                                  0.01               
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 125,687                           5.48               296,241                           8.76               304,893                           9.22               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 805,194                           35.13             1,712,286                        50.66             1,655,202                        50.08             
เงินมดัจ าค่าสินทรัพย์ -                                   -                 -                                   -                 -                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,935                             0.52               15,572                             0.46               19,283                             0.58               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,143,897                        93.55             3,225,957                        95.44             3,178,940                        96.18             

รวมสินทรัพย์ 2,291,800                        100.00           3,380,072                        100.00           3,305,160                        100.00           

หนีสิ้น

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 133,000                           5.80               63,000                             1.86               18,000                             0.54               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22,779                             0.99               23,975                             0.71               32,549                             0.98               
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                   -                 30,000                             0.89               10,000                             0.30               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 83,710                             3.65               132,212                           3.91               161,712                           4.89               
หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 3,817                               0.17               2,712                               0.08               3,941                               0.12               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,556                               0.11               -                                   -                 1,034                               0.03               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,103                               0.14               5,415                               0.16               3,024                               0.09               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 248,965                           10.86             257,314                           7.61               230,260                           6.97               

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,000                           4.36               132,000                           3.91               214,000                           6.47               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 458,371                           20.00             571,110                           16.90             409,398                           12.39             
หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 655                                  0.03               180                                  0.01               16,127                             0.49               
เงินมดัจ ารับ 14,975                             0.65               14,318                             0.42               13,840                             0.42               
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,240                               0.40               10,179                             0.30               5,693                               0.17               
หน้ีสินทางภาษีรอการตดับญัชี 89,229                             3.89               259,221                           7.67               249,702                           7.55               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                                   -                 -                                   -                 960                                  0.03               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 672,470                           29.34             987,008                           29.20             909,720                           27.52             

รวมหนีสิ้น 921,435                           40.21             1,244,322                        36.81             1,139,980                        34.49             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 145,200                           6.34               191,664                           5.67               191,664                           5.80               
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 145,200                           6.34               191,664                           5.67               191,664                           5.80               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น -                                   -                 17,424                             0.52               17,424                             0.53               
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ : ทุนส ารองตามกฎหมาย 14,520                             0.63               18,120                             0.54               19,200                             0.58               
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 863,733                           37.69             885,024                           26.18             957,799                           28.98             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 346,912 15.14             1,023,518 30.28             979,093 29.62             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,370,365                        59.79             2,135,750                        63.19             2,165,180                        65.51             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,291,800                        100.00           3,380,072                        100.00           3,305,160                        100.00           

งบตรวจสอบ
ฐานะการเงิน

 
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : พนับาท 
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บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนรวม 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 % 2559 % 2560 %
รายได้จากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 342,066                  20.45        271,406                  15.71        303,661                  17.22        
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ -                         -           59,123                    3.42          114,027                  6.47          
รายไดจ้ากการขาย 1,330,374               79.55        1,397,094               80.87        1,345,567               76.31        

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 1,672,440               100.00      1,727,623               100.00      1,763,255               100.00      
ต้นทุนจากการด าเนินงาน

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ 145,549                  8.70          163,757                  9.48          170,528                  9.67          
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ -                         -           39,422                    2.28          72,531                    4.11          
ตน้ทุนขาย 1,147,964               68.64        1,184,619               68.57        1,058,219               60.02        

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 1,293,513               77.34        1,387,798               80.33        1,301,278               73.80        
ก าไรขั้นต้น 378,927                  22.66        339,825                  19.67        461,977                  26.20        
รายไดเ้งินปันผล 25                           0.00          20                           0.00          1                             0.00          
รายไดอ่ื้น 29,316 1.75          27,804 1.61          24,017 1.36
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ   (32,991 )   (1.97 )   (40,333 ) (2.33)   (43,649 )   (2.48 )
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (127,110 )   (7.60 )   (143,806 ) (8.32)   (215,321 )   (12.21 )
ตน้ทุนทางการเงิน   (39,279 )   (2.35 )   (44,200 ) (2.56)   (43,581 )   (2.47 )
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         -             (6,000 ) -           -                         -           
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 208,888 12.49 133,310 7.72 183,444 10.40        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้   (42,632 )   (2.55 )   (21,144 ) (1.22)   (40,383 )   (2.29 )
ก าไรสุทธิส าหรับปี 166,256 9.94          112,166 6.49          143,061 8.11

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 144,762 8.66          99,405 5.75          116,612 6.61
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 21,494 1.29          12,761 0.74          26,449 1.50

ก าไรสุทธิส าหรับปี 166,256 9.94          112,166 6.49          143,061 8.11          

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.41                        0.28                        0.30                        
จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : พนัหุ้น) 348,479 357,334 383,327

งบตรวจสอบ
งบก าไร (ขาดทุน)
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บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 % 2559 % 2560 %
รายได้จากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 221,884                  100.00      174,147                  74.65        176,744                  60.78        
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ -                         -           59,123                    25.35        114,027                  39.22        

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 221,884                  100.00      233,270                  100.00      290,771                  100.00      

ต้นทุนจากการด าเนินงาน

ตน้ทุนการจากการใหเ้ช่าและบริการ 68,602                    30.92        71,471                    30.64        80,663                    27.74        
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ -                         -           39,422                    16.90        72,531                    24.94        

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 68,602                    30.92        110,893                  47.54        153,194                  52.69        

ก าไรขั้นต้น 153,282                  69.08        122,377                  52.46        137,577                  47.31        

รายไดเ้งินปันผล 15,835                    7.14          37,966                    16.28        59,291                    20.39        
รายไดอ่ื้น 8,480 3.82          10,613 4.55          18,536 6.37          
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ   (597 )   (0.27 )   (6,700 )   (2.87 )   (11,432 )   (3.93 )
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (52,482 )   (23.65 )   (54,432 )   (23.33 )   (65,852 )   (22.65 )
ตน้ทุนทางการเงิน   (16,160 )   (7.28 )   (29,904 )   (12.82 )   (31,421 )   (10.81 )
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 108,358 48.84 79,920 34.26 106,699 36.70

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้   (18,512 )   (8.34 )   (8,243 )   (3.53 )   (9,844 )   (3.39 )
ก าไรสุทธิส าหรับปี 89,846 40.49 71,677 30.73 96,855 33.31

ก าไรต่อหุ้นส่วนขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.26                        0.20                        0.25                        
จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : พนัหุ้น) 348,479 357,334 383,327

งบตรวจสอบ
งบก าไร (ขาดทุน)



                   บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                        รายงานประจ าปี 2560                                                                                                         

95 ขอ้มูลบริษทั 

  

 

 

 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสดรวม 
ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : พนับาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 2559 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 208,888 133,310 183,444
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษเีงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

รายไดเ้งินปันผล  (25 )  (21 )  (1 )
ขาดทุนจากราคาทุนของสินคา้สูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบัรายการ) 572 1,396  (1,820 )
ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจ าหน่าย 7 7 7
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย   (299 ) -                         (479 )
ก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ -                       -                         (7,030 )
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ)  (2,416 ) 1,310  (1,830 )
ค่าเส่ือมราคา 87,401 116,315 131,187
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์   (30 )   (4,103 )   (530 )
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                       168                      25,709                 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       6,000                   -                       
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,706                   1,785                   1,864                   
(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 888   (523 ) 485
ดอกเบ้ียรับ   (670 )   (663 )   (1,067 )
ดอกเบ้ียจ่าย 38,794                 43,889                 43,090                 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 335,816 298,870 373,029
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  (27,118 ) 6,611 2,169
สินคา้คงเหลือ  (451,318 ) 160,066  (265,864 )
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  (25,626 )  (876 ) 32,109
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  (1,127 ) 5,332  (25 )
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   (3,877 )   (11,738 ) 3,267

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (2,349 ) 265,021  (40,480 )
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (202 ) 1,580 6,456
เงินมดัจ ารับจากค่าเช่าโกดงัและท่ีดิน 104 9,436 3,205
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  (2,800 )  (254 )  (9,812 )
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (7) (14) 2,427

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน  (178,504 ) 734,034 106,481
รับดอกเบ้ียรับ 663 666 1,039
จ่ายภาษีเงินได้   (44,132 )   (31,133 )   (34,175 )

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน  (221,973 ) 703,567 73,345

รายการ งบตรวจสอบ
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บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 
ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : พนับาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 2559 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล 25 21 1
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5,346                   -                       2,547                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ -                       -                       7,030                   
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพ่ิมในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  (2,646 ) -                       -                       
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพ่ิมในบริษทัร่วม -                        (6,000 ) -                       
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        (175,597 )  (9,135 )
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (467,313 )  (134,626 )  (36,397 )
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียซ่ึงรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์  (4,994 ) -                       -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 324                      67,138                 1,957                   
เงินสดจ่ายเงินมดัจ าสินทรัพย์ (12,756) -                       -                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  (482,014 )  (249,064 )  (33,997 )
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 774,568  (514,863 ) 182,861
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีทรัพยสิ์น (3,638)  (13,216 )  (14,010 )
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 513,745                250,129                -                       
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (442,860 )  (165,021 )  (132,212 )
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว  (2,576 )  (2,453 )  (4,014 )
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย   (38,367 )   (44,143 )   (42,328 )
เงินปันผลจ่าย  (72,600 )  (17,747 )  (23,000 )
เงินสดรับค่าหุ้นเพ่ิมทุน -                       34,847 -                       
เงินสดจ่ายปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย  (6,989 )  (16,778 )  (26,274 )
เงินสดรับค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 97,549                 492                      4,921                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 818,832  (488,753 )  (54,056 )
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 114,845  (34,250 )  (14,708 )
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 65,988 180,833 146,583
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 180,833 146,583 131,875

รายการ
งบตรวจสอบ
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บริษัท  ไทยชูการ์  เทอร์มเินิล้  จ ากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 2559 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 108,358 79,920 106,699
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษเีงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

รายไดเ้งินปันผล  (15,835 )  (37,966 )  (59,291 )
ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจ าหน่าย 3 3 3
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย   (299 ) -                         (479 )
ก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ   (7,030 )
ค่าเส่ือมราคา 15,597 22,796 28,440
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ -                       136                        (751 )
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,434                   1,052                   1,108                   
ผลก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ดอกเบ้ียรับ   (120 )   (112 )   (160 )
ดอกเบ้ียจ่าย 16,157                 29,904                 31,418                 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 125,295 95,733 99,957
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 15,892  (2,158 ) 277
สินคา้คงเหลือ  (297 )  (1,411 ) 1,415
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  (25,626 )  (876 ) 32,109
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,440  (802 )  (268 )
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   (3,881 )   (3,638 )   (3,711 )

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (10,184 ) 985 10,736
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,058  (657 )  (2,391 )
เงินมดัจ ารับจากค่าเช่าโกดงัและท่ีดิน  (1,919 )  (113 )  (478 )
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 148 2,312  (5,594 )
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                       -                       960

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 101,926 89,375 133,012
รับดอกเบ้ียรับ 120                      112                      159                      
จ่ายภาษีเงินได้   (21,396 )   (9,958 )   (7,223 )

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 80,650 79,529 125,948

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

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2558 2559 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย  (393,451 ) -                       -                       
เงินสดรับจากเงินปันผล 15,835 37,966 59,291
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5,346 -                       2,547                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ -                       -                       7,030                   
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพ่ิมในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  (2,646 ) -                       -                       
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน   (31,110 )   (175,426 )   (8,674 )
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (72,035 )  (77,898 )  (5,938 )
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียซ่ึงรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์  (325 ) -                       -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ -                       -                       752                      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  (478,386 )  (215,358 ) 55,008
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 65,000  (70,000 )  (45,000 )
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีทรัพยสิ์น  (3,638 )  (2,128 )  (2,276 )
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,000 72,000 92,000
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (8,000 )  (10,000 )  (30,000 )
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 462,271 250,129 -                       
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (97,460 )  (88,888 )  (132,212 )
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว  (1,902 )  (1,580 )  (3,405 )
เพ่ิมทุน -                       34,848 -                       
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย   (15,632 )   (29,841 )   (31,427 )
เงินปันผลจ่าย  (72,600 )  (17,747 )  (23,000 )

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 396,039 136,793  (175,320 )
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (1,697 ) 964 5,636
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 12,205 10,508 11,472
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 10,508 11,472 17,108

รายการ
งบตรวจสอบ
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2558 2559 2560
อตัราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 0.99                      1.06                      1.10                      

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 0.32                      0.37                      0.30                      

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า   (0.29 ) 0.62 0.07

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 7.83                      7.78                      8.09                      

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 46.62                    46.92                    45.12                    

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 2.69                      2.21                      1.91                      

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย วนั 135.69                  165.16                  191.10                  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 10.28                    5.31                      3.60                      

ระยะเวลาการช าระหน้ี วนั 35.51                    68.74                    101.39                  

วงจรเงินสด วนั 146.80 143.34 134.83

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ % 22.66                    19.67                    26.20                    

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 13.08                    9.01                      11.51                    

อตัราก าไรอ่ืน % 1.75                      1.61                      1.36                      

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร %   (118.97 ) 451.91 36.13

อตัราก าไรสุทธิ % 9.77                      6.39                      8.00                      

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 8.14                      4.35                      4.69                      

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 4.73                      2.49                      2.87                      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 9.91                      6.86                      7.19                      

อตัราหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.48                      0.39                      0.36                      

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.89                      0.64                      0.63                      

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 43.67                    15.82                    16.08                    

เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.25                      0.05                      0.06                      

ก าไรสุทธิต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ บาท 0.41                      0.28                      0.30                      

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 7.35                      7.89                      8.03                      

งบตรวจสอบ
อตัราส่วนทางการเงนิรวม หน่วย

 

13.1.3  อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
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2558 2559 2560

อตัราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 0.59                      0.60                      0.55                      

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 0.07                      0.08                      0.11                      

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.28 0.31 0.52

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 14.89                    29.02                    32.38                    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 24.52                    12.58                    11.28                    

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 2.41                      4.74                      5.42                      

ระยะเวลาการช าระหน้ี วนั 151.46                  77.01                    67.35                    

วงจรเงินสด วนั (123.63) (61.12) (53.68)

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ % 69.08                    52.46                    47.31                    

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 45.16                    26.26                    20.74                    

อตัราก าไรอ่ืน % 10.96                    20.83                    26.77                    

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 64.89                    129.85                  208.90                  

อตัราก าไรสุทธิ % 36.49                    25.43                    26.28                    

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 6.52 4.09 4.50

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 4.35                      2.53                      2.90                      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 5.49                      3.52                      3.91                      

อตัราหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.12                      0.10                      0.11                      

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.67                      0.58                      0.53                      

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 80.80                    24.76                    23.75                    

เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.81                      0.25                      0.24                      

ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาท 0.26                      0.20                      0.25                      

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 4.72                      5.57                      5.65                      

อตัราส่วนทางการเงนิเฉพาะกจิการ
งบตรวจสอบ

หน่วย
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ   

14.1  ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1.1  ภาพรวมการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 1,787.27 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 31.83 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน                   
ร้อยละ 1.81 สาเหตุหลักมาจากรายได้ขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้บริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์เพ่ิมข้ึน                                
จากปีท่ีผา่นมา  

 

ในปี 2560 บริษัทจึงมีโครงสร้างรายได้เปล่ียนแปลงจากปีท่ีผ่านมาโดยมีรายได้รวม 1,787.27 ล้านบาท              
แบ่งออกเป็นรายได้จากการขายแป้งสาลีจ านวน 1,303.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 รายได้ค่าธรรมเนียม                
ขนถ่ายและบริการจ านวน 111.69 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.25 รายได้ค่าเก็บรักษาสินคา้จ านวน 19.79 ลา้นบาท หรือ              
คิดเป็นร้อยละ 1.11 รายไดจ้ากการขายกระสอบพลาสติกจ านวน 42.27 ลา้นบบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.37 รายไดค้่าเช่า
คลังสินค้าและค่าเช่าโรงงานจ านวน 87.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.92 รายได้บริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์                 
จ านวน 83.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.65 รายไดค้่าเช่าห้องพกัอาศยัจ านวน 1.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 
และรายไดอ่ื้นรวมจ านวน 24.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.34 ของรายไดร้วม ท าใหร้ายไดร้วมในปี 2560  เปรียบเทียบ
กบัปี 2559  เพ่ิมข้ึนจ านวน 31.83  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.81 ก าไรสุทธิในปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 บริษทัมี
ก าไรสุทธิรวมในปี 2560 จ านวน 116.61 ลา้นบาท ในปี 2559 จ านวน 99.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 17.21 ลา้นบาท               
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.31 ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ก าไรสุทธิโดยรวมเพ่ิมข้ึน คือ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละรายได้
จากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาและในธุรกิจผลิตแป้งสาลีมีก าไรเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากบริษทั
มีตน้ทุนขายลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

  
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  เฉพาะของบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 96.85 ลา้นบาท เปรียบเทียบจากปีท่ีผ่านมา

ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 71.68 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจ านวน 25.18 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.13 เน่ืองจากในปี 2560                           
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึน และมีรายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน หากพิจารณาผลก าไรสุทธิ
หลงัหักรายได้เงินปันผลจากบริษทัย่อยในปี 2560 มีจ านวน 37.56 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2559  บริษทัฯมีก าไรสุทธิ
จ านวน 33.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 3.85 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.43 
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มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
ธุรกิจบริการ

ธุรกิจขนถ่ายและบริการ 154,396      9.07           121,169    6.90           111,686    6.25          
ธุรกิจรับฝากเก็บสินคา้ 104,715      6.15           35,870      2.04           19,795      1.11          
ธุรกิจเช่าคลงัสินคา้/โรงงาน/ท่ีดิน 73,928        4.34           77,503      4.42           87,980      4.92          
ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ -              -            34,213      1.95           83,184      4.65          
ธุรกิจเช่าอพาร์ทเมนต์ 9,026          0.53           2,651         0.15           1,017        0.06          

รวมธุรกิจบริการ 342,065      20.10         271,406    15.46         303,662    16.99        
ธุรกิจขายสินค้า -            

ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี 1,273,099   74.81         1,338,836 76.27         1,303,296 72.92        
ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก 57,275        3.37           58,258      3.32           42,272      2.37          

รวมธุรกิจขายสินค้า 1,330,374   78.18         1,397,094 79.59         1,345,568 75.29        
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ -              -            59,124      3.37           114,027    6.38          
รายได้อ่ืน -            

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 5                 0.00           523            0.03           485           0.03          
รายไดอ่ื้นๆ 29,336        1.72           27,300      1.56           23,532      1.32          

รวมรายได้อ่ืน 29,341        1.72           27,823      1.58           24,017      1.34          
รายได้รวม 1,701,780   100.00      1,755,447 100.00      1,787,274 100.00      

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
25602558 2559

 
14.1.2  การวเิคราะห์ผลการด าเนนิงาน 

รายได้จากงบก าไรขาดทุนรวม 

             หน่วย : พนับาท 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   รายไดห้กัรายการระหวา่งกนัแลว้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจบริการ ธุรกิจขายสินคา้ และธุรกิจ-
อสงัหาริมทรัพย ์ 

1.  ธุรกิจบริการ ไดแ้ก่  ธุรกิจขนถ่ายสินคา้และบริการ ธุรกิจรับฝากเก็บสินคา้ ธุรกิจใหเ้ช่าคลงัสินคา้/โรงงาน 
ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ และธุรกิจใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั   

2.  ธุรกิจขายสินคา้ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก 
3.  ธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย ์
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ธุรกจิขนถ่ายและบริการ      
ตารางแสดงปริมาณสินค้าหลกัส่งออก  

                                                                                                                                                         หน่วย : เมตริกตนั 

ปริมาณสินค้าออก 2558 2559 2560 

น ้าตาลทรายดิบ (BULK) 272,702.94 221,755.99 185,287.48 

น ้าตาลทรายขาว 405,850.90 249,385.15 215,992.00 

รวมสินค้าออก 678,553.84 471,141.14 401,279.48 
 

จากตารางจะเห็นไดว้า่ปริมาณน ้ าตาลส่งออกในปี 2558  มีจ านวน 6.79  แสนตนั ในปี 2559  มีจ านวน 4.71 แสนตนั 
และในปี 2560 มีจ านวน 4.01 แสนตนั เม่ือเปรียบเทียบกนั 3 ปี พบวา่ในปี 2560 มีปริมาณน ้ าตาลส่งออกลดลงจากปี 2558 
จ านวน 2.77 แสนตนั หรือลดลงร้อยละ 40.86 และลดลงจากปี 2559 จ านวน 69,861.66 ตนั หรือลดลงร้อยละ 14.83 

ดังนั้ นในปี  2560 จึงท าให้บ ริษัท มีรายได้ขน ถ่ายและบ ริการจ านวน  111.69  ล้านบาท ในปี  2559                           
จ านวน 121.17 ลา้นบาท และในปี 2558 จ านวน 154.40 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกนั 3 ปี พบวา่ในปี 2560 มีรายไดล้ดลง
จากปี 2558 จ านวน 42.71 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 27.66 และลดลงจากปี 2559 จ านวน 9.48  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.83 
เน่ืองจากในปี 2560 มีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ชา้กวา่ปีท่ีผา่นมา 

 

ธุรกจิรับฝากเกบ็สินค้า 

                                                                                                                                        หน่วย : เมตริกตนั 

ปริมาณสินค้าเข้า 2558 2559 2560 

น ้าตาลทรายดิบ (BULK) 302,953.25 159,551.89 227,621.40 

น ้าตาลทรายขาว 338,358.45 234,543.05 217,264.25 

รวมสินค้าเข้า 641,311.70 394,094.94 444,885.65 
 

จากตารางจะเห็นไดว้่าปริมาณน ้ าตาลเขา้มาใชบ้ริการในปี 2558 มีจ านวน 6.41 แสนตนั ในปี 2559  มีจ านวน 
3.94 แสนตนั และในปี 2560 มีจ านวน 4.45 แสนตนั เม่ือเปรียบเทียบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2560 มีปริมาณน ้ าตาลเขา้มา           
ใช้บริการลดลงจากปี 2558 จ านวน 1.96 แสนตนั หรือลดลงร้อยละ 30.63 แต่เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 50,790.71 ตนั              
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.89  

ดงันั้น ในปี 2560  บริษทัมีรายได้รับฝากสินคา้จ านวน 19.79 ลา้นบาท  ในปี 2559 มีจ านวน 35.87 ลา้นบาท            
และในปี 2558  มีจ านวน 104.71  ลา้นบาท  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาพบวา่ในปี 2560 บริษทัมีรายไดล้ดลงจากปี 2559            
จ านวน 16.07 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 44.81 ถึงแมว้า่ปริมาณน ้ าตาลท่ีมาใชบ้ริการจะมีมากกวา่ปีท่ีผ่านมา แต่เน่ืองจาก
ปริมาณน ้ าตาลโดยรวมยงัมีปริมาณน้อย ท าให้บริษทัมีนโยบายส่งเสริมการขายเพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้มาใช้บริการมากข้ึน                
โดยทางบริษทัไดอ้อกนโยบายฟรีค่าฝาก 15 วนัแรก จึงท าใหบ้ริษทัมีรายไดล้ดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
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ธุรกจิให้เช่าคลงัสินค้า/โรงงาน 
   ในปี 2560  บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริษทัยอ่ยเช่าคลงัสินคา้ทั้งแบบกระสอบและแบบเทกองเพ่ือรับฝากเก็บสินคา้น ้ าตาล     

รอการส่งมอบให้ผูซ้ื้อต่างประเทศและเช่าเพ่ือประกอบธุรกิจไม่วา่จะเป็นธุรกิจโรงงานแป้งสาลี ธุรกิจโรงงานทอกระสอบ    
ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดใ้ห้บริษทัอ่ืนเช่าโรงงานผลิตน ้ ามนัปาลม์ จึงท าให้ในปี 2560
บริษทัมีรายได้จากการให้เช่าคลงัสินคา้โรงงานและท่ีดินจ านวน 87.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 10.48 ลา้นบาท           
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.52     

 

    ธุรกจิท่าเทยีบเรือคอนเทนเนอร์ 

    ในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์จ านวน 83.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.65 
ของรายไดร้วม เม่ือเทียบกบัปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์จ านวน 34.21 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจ านวน 48.97 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 143.14 ท าให้ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 36.15 ลา้นบาท              
เม่ือเทียบกบัปี 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิ 3.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน  32.31 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 843 

 

ธุรกจิให้เช่าห้องพกัอาศัย 
ในปี 2560 บริษทัมีอาคารพกัอาศยัขนาด 45 ห้อง ตั้งอยูใ่นซอยสยามไซโล ถนนปู่เจา้สมิงพราย ต าบลส าโรงใต ้ 

อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงบริษทัไดใ้ห้บริษทัอ่ืนเช่าเหมาทั้งหมด จึงท าใหบ้ริษทัมีรายไดค้่าเช่าหอ้งพกั-
อาศยัในปี 2560 จ านวน 1.02 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 1.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.64 แต่อยา่งไรก็ตาม             
ผลประกอบการบริษัทในปี 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 488,914.19 บาท เม่ือเทียบกับปี 2559 เพ่ิมข้ึนจ านวน                 
95,588.46 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.30 

 

ธุรกจิโรงงานแป้งสาล ี

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายแป้งสาลีให้กบัผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลิตขนมปัง บะหม่ีสด บะหม่ีส าเร็จรูป                   
และผูป้ระกอบการรายย่อย ได้แก่ เบเกอร่ี ขนมคุกก้ี ขนมขบเค้ียวและขนมอบนานาชนิด นอกจากน้ียงัมีผลิตภัณฑ์-              
พลอยไดส่้วนหน่ึง คือ ร าขา้วสาลี  ซ่ึงจะจ าหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์   

ในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายแป้งสาลีจ านวน 1,303.30 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 72.92 ของรายไดร้วม     
ซ่ึงเม่ือเทียบกับปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายแป้งสาลีจ านวน 1 ,338.84 ล้านบาท ลดลงจ านวน 35.54 ล้านบาท                   
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.65 แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปี 2560 บริษทัมีก าไรสุทธิ 105.49 ลา้นบาท 
และในปี 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 69.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 35.98 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51.77 
 

    ธุรกจิโรงกระสอบ 

    บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายกระสอบพลาสติกสานให้กับผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานน ้ าตาล        
โรงงานแป้งสาลีและผูป้ระกอบการรายยอ่ย ไดแ้ก่ ขา้วสาร น ้ าแขง็ ดิน ทราย เป็นตน้  
    ในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายกระสอบพลาสติกจ านวน 42.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.37 ของรายไดร้วม 
ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 58.26 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 15.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
27.44  จึงท าให้ในปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนจ านวน 36.94 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ทรัพยสิ์นจ านวน 25.71 ลา้นบาท 
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ก าไรขั้นต้น 
ในปี 2560 บริษทัมีก าไรขั้นตน้รวมจ านวน 461.98 ลา้นบาท ในปี 2559 มีจ านวน 339.82 ลา้นบาท และในปี 2558               

มีจ านวน 378.93 ลา้นบาท บริษทัมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2559 จ านวน 122.15 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.95  
และเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 83.05 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.92 สาเหตุท่ีท าให้ในปี 2560 บริษทัมีก าไรขั้นตน้
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 และปี 2558  เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนและบริษทัมีตน้ทุนจากการ          
ใหเ้ช่าและบริการลดลงรวมถึงตน้ทุนขายสินคา้แป้งสาลีลดลง  ดงันั้น จึงท าใหบ้ริษทัมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 

 

ก าไรสุทธิ 

ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิเท่ากับ 116.61 ล้านบาท ในปี 2559 เท่ากับ 99.40 ล้านบาท และในปี 2558     
เท่ากบั 144.76 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน 17.21 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.31   
และลดลงจากปี 2558  จ านวน 28.15 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 19.45  

 

สภาพคล่องและแหล่งทีม่าของเงนิทุน  
ในระหวา่งปี 2558 ถึง 2560 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.99 เท่า 1.06 เท่า และ 1.10 เท่าตามล าดบั   

ซ่ึงในปี 2560 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 และปี 2558 เกิดจากบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 
1,278.16 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 131.87 ล้านบาท ลูกหน้ีการค้าจ านวน                   
217.71 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจ านวน 815.28 ลา้นบาท  ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์97.77 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
15.53  ล้านบาท และหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 1,167.03 ลา้นบาท  ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน             
จ านวน 631.65 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือวตัถุดิบขา้วสาลีจากต่างประเทศ  เจา้หน้ีการคา้จ านวน 335.81 ลา้นบาท และเงินกูย้ืม 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 161.71 ลา้นบาท หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 37.85 ลา้นบาท     

ในระหว่างปี 2558  ถึง 2560 บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย 46.62 วนั 46.92 วนั และ 45.12 ตามล าดับ
บริษัทมีระยะเวลาในการช าระหน้ีเฉล่ีย 35.51 วนั 68.74 วนั และ 101.39 วนั ตามล าดับ และวงจรเงินสดในปี 2558                 
เท่ากับ 146.80 วนั ในปี 2559 เท่ากบั 143.34 วนั และในปี 2560 เท่ากบั 134.83 วนั อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้ควบคุม                
การใหเ้ครดิตกบัลูกคา้และเร่งรัดการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีใหเ้ร็วข้ึน        

 

กระแสเงนิสด 
ตารางสรุปกระแสเงนิสด 

                                                                                                                                                     หน่วย : พนับาท 
 2558 2559 2560 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมด าเนินงาน                (221,973)      703,567        73,345      
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน                  (482,014)        (249,064)         (33,997)       
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน                  (818,832)       (488,753)           (54,056)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ        114,845       (34,250)           (14,708)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด                 180,833        146,583        131,875        

 

ในปี 2560  บริษัทฯ มีเงินสดได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน 73.34 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                         
34 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 54.06 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  
ลดลงสุทธิ 14.71 ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 2560 จ านวน 131.87 ลา้นบาท  
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนหลกัๆ มาจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและพฒันาปรับปรุง  ไดแ้ก่  ปรับปรุงคลงัสินคา้พ้ืนท่ีใหเ้ช่า 
และพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเกิดจากบริษัทน าเงินไปช าระคืนเงินต้น               
และดอกเบ้ียจ่ายใหก้บัสถาบนัการเงิน  
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แหล่งเงนิทุน 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีท่ียงัไม่เบิกใช้ทั้ งจ านวน 102 ล้านบาท บริษัทฯ              
และบริษัทย่อยมีวงเงินเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินรวมจ านวน 263 ลา้นบาท เบิกใช้ไปจ านวน 36 ล้านบาท 
คงเหลือจ านวน 227 ลา้นบาท และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 2,810 ล้านบาท ใช้ไปจ านวน 871.12 ล้านบาท 
คงเหลือจ านวน 1,938.88 ลา้นบาท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จ านวน 2,015 ลา้นบาท ใชไ้ปจ านวน 
250.28 ลา้นบาท คงเหลือจ านวน 1,764.72 ลา้นบาท  และวงเงินร่วมกนัในเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสรีซีท เงินกูร้ะยะสั้น      
และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 18,318 USD  ใช้ไปจ านวน 121 USD                   
คงเหลือจ านวน 18,197 USD วตัถุประสงคเ์พื่อน าไปซ้ือวตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูร้ะยะยาว              
จากสถาบันการเงินจ านวน 1,050 ลา้นบาท ใช้ไปทั้ งจ านวนเพื่อซ้ือท่ีดินเพ่ิมก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้ ก่อสร้างอาคาร
ส านกังาน ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และลงทุนเพ่ิมในธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ 
   

14.1.3  ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 5,014.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
62.344 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.26 เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพยร์วมจ านวน 4,951.71 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559            
โดยแบ่งสินทรัพยด์งัน้ี 
 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจ านวน 3,237.73 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

64.57  ของสินทรัพยร์วมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปี 2559 จ านวน 145.15  ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 4.29             
และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบริษทัมีจ านวน 476.43 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.50 ของสินทรัพยร์วม
เมื่อเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2559 ลดลงจ านวน 0.53 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.11 เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัไดบ้นัทึก-                  
ค่าเส่ือมราคาจ านวน 116.10 ลา้นบาท และบริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นจ านวน 25.71 ลา้นบาท 

 

สินค้าคงเหลือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินคา้คงเหลือจ านวน 815.28 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.26 ของสินทรัพยร์วม  

ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุดิบ 511.16  ลา้นบาท งานระหว่างท า 17.23 ลา้นบาท สินคา้ส าเร็จรูป 9.82 ลา้นบาท วสัดุส้ินเปลือง 
1.42 ลา้นบาท อะไหล่และวสัดุโรงงาน 4.76 ลา้นบาท และสินคา้ระหวา่งทาง  271.47 ลา้นบาท บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อมูลค่า
ราคาทุนของสินคา้สูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ จ านวน 0.58 ลา้นบาท 
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ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น     

                                                                                                                                                 หน่วย : พนับาท 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ 140,764 136,922 135,806 

แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี    

     ไม่เกิน 3 เดือน 79,655 74,603 70,335 

     มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน          3,101        271        734 

     มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 246 - 156 

     มากกวา่ 9 เดือน  14,726 17,657 15,888 

รวม 238,491 229,453 222,919 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,347) (17,657) (15,827) 

สุทธิ 222,145 211,796 207,092 
 

ณ  31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้บริษทัจ านวน 207.09 ลา้นบาท และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 10.62 ลา้นบาท 
รวม 217.71 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.34 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 0.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.14              
เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2559 

 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 1,936.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
8.06 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.42 เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม 1,928.41 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559 โดยแบ่งหน้ีสิน ดงัน้ี 
 

เงนิกู้ระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงรวมจ านวน 631.65 ลา้นบาท คิดเป็น              
สัดส่วนร้อยละ 12.60 ของหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจ านวน 182.86 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.74 เม่ือเปรียบเทียบกับ                  
ส้ินปี 2559  โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวน 236 ลา้นบาท และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้กู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินในรูปของเจา้หน้ีทรัสต์รีซีทจ านวน 395.65 ลา้นบาท  เพ่ือน าเขา้วตัถุดิบขา้วสาลีจากต่างประเทศใชใ้น             
ธุรกิจผลิตแป้งสาลี  
 

เงนิกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
ณ 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมจ านวน 571.11 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 11.40 ของหน้ีสินรวมโดยแบ่งออกเป็นส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 161.71 ลา้นบาท 
และเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 409.40 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2559 จ านวน 703.32 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 132.21 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 18.80  เน่ืองจากในปี 2560  บริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้ระหวา่งปีจ านวน 132.21 ลา้นบาท   
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 3,077.58 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน

จ านวน 54.28 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.79 เม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น 3,023.29 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559           
โดยมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี  

-  เพ่ิมข้ึนจากก าไรสุทธิส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 143.06 ลา้นบาท 
-  ลดลงจากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จ านวน 44.42 ลา้นบาท 
-  ลดลงจากเงินปันผลจ่าย จ านวน 23 ลา้นบาท 
-  ลดลงจากเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยภายในการควบคุมเดียวกนั จ านวน 0.96 ลา้นบาท 
-  เพ่ิมข้ึนส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย จ านวน 5.88 ลา้นบาท  
-  ลดลงจากเงินปันผลจ่ายส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย จ านวน 26.27  ลา้นบาท 
 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
ธุรกจิคลงัสินค้า 
(1)  ดา้นการคมนาคม 
บริษทัฯ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเจา้พระยาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงเป็นทางออกสู่อ่าวไทย  ปัจจุบนัมีการสร้างถนน

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

 

(2)  นโยบายของทางราชการ 
เน่ืองจากในอนาคตทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีโครงการท่ีจะปิดท่าเทียบเรือคลองเตยซ่ึงเป็นแหล่งชุมชน

พกัอาศยัใหญ่แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้เรือบรรทุกสินคา้ไปเทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสินคา้บริเวณท่าเทียบเรือน ้ าลึก   
ท่ีศรีราชา หรือแหลมฉบงัแทน ในขณะท่ีธุรกิจขนส่งสินคา้ก าลงัขยายออกไปแต่ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยยงัไม่ได ้                
มีการประกาศก าหนดนโยบายและระยะเวลาท่ีชัดเจน อันจะส่งผลกระทบกับผูค้นท่ีพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง                           
ไม่ว่าจะด้วยเสียง  ฝุ่ นละออง  การจราจรท่ีคับคั่งและควนัเสียจากรถบรรทุกและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ตลอดจน                      
ธุรกิจต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจในบริเวณท่าเทียบเรือคลองเตยตอ้งมีการเตรียมพร้อมเพ่ือรับสถานการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง         
ไปในอนาคต  ในส่วนของบริษทัฯ ยอ่มไดรั้บผลกระทบบางส่วนจากการท่ีเรือเดินสมุทรเขา้มาเทียบท่าใชบ้ริการต่อเน่ือง
จากการใชท่้าเทียบเรือคลองเตยซ่ึงมีทั้งผลดีและผลเสีย     
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ในด้านผลเสีย คือ จ านวนเรือท่ีใช้บริการอาจลดลงเน่ืองจากเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ท่ีเข้ามารับสินค้า                         

ในกรุงเทพฯ (คลองเตย) จะไม่เขา้มาในแม่น ้ าจากการล าเลียงสินคา้ 
 

ในดา้นดี  คือ  สินคา้ท่ีบรรทุกมาจากภาคต่างๆ โดยเสน้ทางรถยนตจ์ะน าเขา้มาใชบ้ริการท่ีคลงัสินคา้ของบริษทัฯ 
ซ่ึงตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเจา้พระยาและอยูใ่นเขตจงัหวดัปริมณฑลไม่ตอ้งส่งเขา้ไปในเขตกรุงเทพมหานครหรือขนส่งเป็นระยะ-
ทางไกลถึงท่าเทียบเรือน ้ าลึก  เน่ืองจากเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาดกลางยงัสามารถเขา้มาเทียบท่ายงัท่าเทียบเรือของบริษทัฯ 
เพ่ือขนถ่ายสินคา้ไดเ้ป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ทางบกให้แก่เจา้ของสินคา้ท าให้การให้บริการท่าเทียบเรือ 
การรับฝากสินคา้และการใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้จากลูกคา้รายใหม่เกิดข้ึน 
 

ธุรกจิแป้งสาล ี
(1)  การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
การเปล่ียนเง่ือนไขทางการคา้ของประเทศผูส่้งออกรายใหญ่ เช่น การท าขอ้ตกลง FTA กบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลียและแคนาดา ท าให้บริษทัสามารถน าเขา้วตัถุดิบโดยไม่ตอ้งช าระค่าภาษีอากรขาขา้ หรือการเพ่ิมภาษีอากรขาออก
ของประเทศจีนจาก 5% เป็น 25% เพ่ือจ ากดัการส่งออกแป้งส าเร็จรูปท าใหผู้น้ าเขา้แป้งสาลีในไทยไม่สามารถน าเขา้แป้งสาลี
ราคาถูกเขา้มาไดต้่อไปอีก แต่หากมาตรการดงักล่าวยกเลิกไปโรงงานแป้งสาลีในไทยอาจจะตอ้งกลบัมาแข่งขนักบัแป้งจีนอีก 

 

(2)  พฤติกรรมการบริโภค 
ปัจจุบันผูบ้ริโภคหันมาบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าต่อสุขภาพมากข้ึน เช่น ขนมปังโฮลวีต  ซ่ึงจะมีกากใยและ      

วิตามิน แร่ธาตุมากกว่าขนมปังธรรมดา  หรือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปโฮลวีต เป็นต้น ท าให้บริษัทมีโอกาสในการก าไร                   
จากการบริโภคแป้งโฮลวตี  เพ่ิมมากข้ึน 

 

(3)  การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นธุรกิจ 
ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาซอฟท์แวร์ ERP ซ่ึงเป็นซอฟท์แวร์ท่ีถูกใช้ในองค์กรท่ีมีความทันสมัย           

เพื่อตอ้งการชิงความไดเ้ปรียบเหนือคูแ่ขง่   เน่ืองจากซอฟทแ์วร์ดงักล่าว  สามารถบริหารจดัการขอ้มูลในองคก์รใหเ้ป็นแบบรวมศูนย ์   
โดยการเช่ือมโยงขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานท่ีเป็นภาคสนับสนุน (Back Office) เขา้ดว้ยกนัและประมวลเป็นสารสนเทศ            
ท่ีช่วยใหก้ารตดัสินใจของผูบ้ริหารนั้นถูกตอ้งและรวดเร็วตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
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110 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

เอกสารแนบ  1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มอี านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท   

        ช่ือ - สกุล / อายุ / 
  ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 
 การถือหุ้น 
ในบริษัท(%) 

          ความสัมพนัธ์ 
          ทางครอบครัว 
        ระหว่างกรรมการ 
           และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ต าแหน่ง                                                  ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายปรีชา  อรรถวภิชัน์ 
(อายุ 80 ปี) 
-ประธานกรรมการบริษัท  
-กรรมการอิสระ 
(แต่งตั้ง 30 เมษายน 2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาโท Industrial Engineering and Management 
   Oklahoma State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 32) 
-  Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นท่ี 8/2004) 
-  Director Certification Program  (DCP รุ่นท่ี 39/2004) 
-  Audit Committee Program (ACP รุ่นท่ี 11/2006) 
-  Director Accreditation Program  (DAP รุ่นท่ี 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 2550 - ปัจจุบนั 
   ปี 2547 - ปัจจุบนั 
  
   ปี 2545 - ปัจจุบนั 
   ปี 2544 - ปัจจุบนั 
         ปัจจุบนั 
         ปัจจุบนั 

         ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
 
 
                         บริษทัจดทะเบียน 
                      รองประธานกรรมการ                          

        ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
                             ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
           กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
                        

บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
                         ประธานกรรมการ  
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ          
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 
                               กรรมการ 

 
                              สถาบนัต่างๆ 
                       นายกสภามหาวิทยาลยั 
                          กรรมการวิชาการ 
                              
                               กรรมการ 

ผูช้  านาญการพิเศษระดบัวุฒิวิศวกร 
                         ประธานกรรมการ 
                         ประธานกรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 
บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)                                     -  สินคา้อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)    บริษทัยอ่ย                 -  โรงงานแป้งสาลี 
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  -  โรงงานน ้าตาล 
บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)                                        -  ปูนซีเมนต์ เมด็พลาสติกฯลฯ 
 
 
บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จ ากดั 
บริษทั เอส ไอ พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                 บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั   บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   
บริษทั น ้าตาลไทยเอกลกัษณ์ จ ากดั                            - โรงงานน ้าตาล 
บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จ ากดั           - โรงงานน ้าตาล 
บริษทั เอกรัฐพฒันา จ ากดั                                          - ผลิตเอทานอล 
บริษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั              - ผลิตและจ าหน่ายปูนขาวและปูนปลาสเตอร์  
บริษทั เอน็ไวรอนเมน็ทพ์ลัพ ์แอนดเ์ปเปอร์ จ ากดั     - โรงงานผลิตภณัฑก์ระดาษ 
บริษทั แพน-เปเปอร์ (1992) จ ากดั                             - ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ระดาษและส่ิงพิมพ ์
บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลงัสินคา้ จ ากดั                     - คลงัสินคา้ 
บริษทั เอช. ซี. สตาร์ค จ ากดั                                      - ผลิตสินคา้อุตสาหกรรมผงโลหะ 
  
 
มหาวิทยาลยัเจา้พระยา                                               - สถาบนัการศึกษา 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
(ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย  กระทรวงแรงงาน     - หน่วยงานรัฐ 
สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                              - องคก์รอิสระ 
มูลนิธิคุณหญิงพรรณช่ืน  ร่ืนสิริ                                         - มูลนิธิ 
มูลนิธิอาจารยล์ยัอาจ  ภมราภา                                            - มูลนิธิ  
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111 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

          ช่ือ - สกุล / อายุ / 
  ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 
 การถือหุ้น 
ในบริษัท(%) 

          ความสัมพนัธ์ 
          ทางครอบครัว 
        ระหว่างกรรมการ 
           และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                    ต าแหน่ง                                               ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ์ 
(อายุ 80 ปี) 
-ประธานกรรมการบริหาร 
(มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสุมิตรา  ชุตมิาวรพนัธ์  
 

-  มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบา้นบึงอุตสาหกรรม 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 17/2004) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
 
 

     4.64% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  
    
         
     

 
 
      
      
      0.77% 

เป็นบิดาของ 
นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
                
                (ภรรยา) 
 
 

   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   ปี 2543-  ธ.ค 2560 
 
 
 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   ปี 2547 – เม.ย 60 
 
 
 
   ปี 2512 – ปัจจุบนั 
   ปี 2519 - เม.ย 60 
   ปี 2519 - เม.ย 60 
   ปี 2519 - เม.ย 60 
   ปี 2532 - ปัจจุบนั 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
  
   ปี 2543 – ปัจจุบนั 
 
  ปี 2546 – ปี 2559 
  ปี 2547 – ปัจจุบนั 

                      ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
          
 

                          บริษทัจดทะเบียน 
                    ประธานกรรมการบริหาร 
               กรรมการและกรรมการบริหาร     
 
 

บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
                           กรรมการผูจ้ดัการ 
                  กรรมการและกรรมการบริหาร 
                  กรรมการและกรรมการบริหาร 
                  กรรมการและกรรมการบริหาร 
                                กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร                        
                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร              
                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                               กรรมการ       
                               กรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 
 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)   บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   
บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)                      – โรงงานผลิตน ้าตาล 
 
 
 
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จ ากดั                                    - รับเหมาก่อสร้างและอ่ืนๆ 
บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั                    - โรงงานผลิตน ้าตาล  
บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั                                      - โรงงานผลิตน ้าตาล 
บริษทั น ้าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จ ากดั                            - โรงงานผลิตน ้าตาล 
บริษทั พาราไฮเทค จ ากดั                                            -  ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   
 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 
 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
 
บริษทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น                                 - ผลิตกระแสไฟฟ้า 
บริษทั บางกอกบูติก โฮเตล็ (ประเทศไทย) จ ากดั         - ธุรกิจการโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                         รายงานประจ าปี 2560 
                 

112 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

         ช่ือ - สกุล / อายุ / 
  ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 
 การถือหุ้น 
ในบริษัท(%) 

          ความสัมพนัธ์ 
          ทางครอบครัว 
        ระหว่างกรรมการ 
            และผู้บริหาร 

                                                                                               ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ต าแหน่ง                                               ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. นายพงศ์  ชินธรรมมิตร 
(อายุ 61 ปี) 
-รองประธานกรรมการบริหาร 
 (มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 

-  วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
   สาขา INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
   ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 10/2004) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

       ไม่มี เป็นอาของ 
นายวินย ์ ชินธรรมมิตร   
 

    ปี 2543 - ปัจจุบนั 
    ปี 2543 – ปี 2560 
 
  
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
  
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
  
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
  
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   ปี 2543 – ปัจจุบนั 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                   และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
รองประธานกรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                   และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รองประธานกรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                   และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รองประธานกรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                   และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รองประธานกรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                   และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                      กรรมการรองผูจ้ดัการ 
                             กรรมการ 
                      กรรมการรองผูจ้ดัการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ    -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   
 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 
 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
 
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั                             - โรงงานผลิตน ้าตาล 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ตเทรดด้ิง จ ากดั            - ธุรกิจส่งออกน ้าตาล   
บริษทั เค ซี เกษตรกรรม จ ากดั                                    - ธุรกิจการเกษตร 

4. นายชนะชัย  ชุตมิาวรพนัธ์ 
(อายุ 46 ปี) 
-รองประธานกรรมการบริหาร 
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            
(แต่งตั้ง 1 มกราคม 2561) 
(มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาไฟฟ้า  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   
    มหาวิทยาลยัเทนเนสซี  สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร  
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 37/2005) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-  CFA Charter holder, Association for Investment      
    Management and Research (AIMR) 
 
 
 

   16.65% เป็นบุตรของ 
นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์  
 

  ปี 2550 - ปัจจุบนั 
  ปี 2561 – ปัจจุบนั 
  ปี 2543 – ปี 2560 
   
 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   ปี 2543 – ปี 2560 
 
 
   ปี 2539 - ปัจจุบนั 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   ปี 2546 – ปัจจุบนั 
   ปี 2549 – ปัจจุบนั 
   ปี 2549 – ปัจจุบนั 
   ปี 2557 - ปัจจุบนั 
   ปี 2559 – ปัจจุบนั 
  ต.ค 2560 - ปัจจุบนั 

                รองประธานกรรมการบริหาร 
                  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน            
                          
                      บริษทัจดทะเบียน 
                       กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 
 

บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
                              กรรมการ 
                รองประธานกรรมการบริหาร 
                รองประธานกรรมการบริหาร 
                รองประธานกรรมการบริหาร 
                รองประธานกรรมการบริหาร 
                              กรรมการ      
                              กรรมการ 
                              กรรมการ 
                              กรรมการ 
                              กรรมการ 
                              กรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 
 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)   บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   
บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)                      - โรงงานผลิตน ้าตาล 
 
 
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จ ากดั                                      - รับเหมาก่อสร้างและอ่ืนๆ 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จ ากดั         -  จดัหาวตัถุดิบ 
บริษทั น ้าตาลเกาะกง จ ากดั                                       -  โรงงานผลิตน ้าตาล ประเทศกมัพูชา 
บริษทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั                           -  เพาะปลูกออ้ยและผลิตน ้าตาลท่ี สปป. ลาว 
บริษทั เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จ ากดั    -  พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละเป็นศูนย ์ฝึกอบรมของกลุ่ม KSL
บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ากดั 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั 



                  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                         รายงานประจ าปี 2560 
                 

113 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

          ช่ือ - สกุล / อายุ / 
  ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 
 การถือหุ้น 
ในบริษัท(%) 

            ความสัมพนัธ์ 
            ทางครอบครัว 
         ระหว่างกรรมการ 
            และผู้บริหาร 

                                                                                               ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ต าแหน่ง                                               ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

5. นายณรงค์  เจนลาภวฒันกุล 
(อายุ 52 ปี) 
-กรรมการบริหาร 
 (มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 

-  เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 62/2007)   
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

       ไม่มี                  ไม่มี    ปี 2549 - ปัจจุบนั 
 
 
 
   ปี 2554 - ปัจจุบนั 
   ปี 2549 - ปัจจุบนั 
  
 
    ปี 2549 – ปัจจุบนั 
    ปี 2549 - ปัจจุบนั 
    ปี 2549 - ปัจจุบนั 
    ปี 2549 - ปัจจุบนั 
    ปี 2548 - ปัจจุบนั 
    ปี 2542 – ปัจจุบนั 
    ปี 2553 – ปัจจุบนั 
    ปี 2554 – ปัจจุบนั 

                         กรรมการบริหาร 
 
  
                         บริษทัจดทะเบียน 
        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                         กรรมการบริหาร  
            
            บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
                        กรรมการบริหาร 
                        กรรมการบริหาร 
                        กรรมการบริหาร 
                        กรรมการบริหาร 
                             กรรมการ 
                             กรรมการ 
                             กรรมการ 
                             กรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)   บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   
 
 

 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย – ธุรกิจคลงัสินคา้ 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั                         - โรงงานผลิตน ้าตาล 
บริษทั วฒันกุลออ๊กซิเยน่ จ ากดั                                   - โรงงานผลิตอ๊อกซิเยน่ 
บริษทั มิตรเกษตรอุทยัธานี จ ากดั                                - โรงงานผลิตน ้าตาล 
บริษทั อุทยัธานี ไบโอเอเนอยี่ จ ากดั                            - โรงงานผลิตไฟฟ้า 
 

 

6. นายชลัช  ชินธรรมมิตร์ 

(อายุ 49 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 

-  ปริญญาตรี  สาขาการเงินและการธนาคาร  BBA  

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-  ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING  

   MERCER UNIVERSITY U.S.A.  

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 17/2004) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-  หลกัสูตรวิทยาลยัตลาดทุน  รุ่นท่ี 10 

- หลกัสูตรวิทยาลยัพลงังาน รุ่นท่ี 6 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรม 

   และการลงทุน รุ่นท่ี 3 

       

      0.05% 

 

เป็นหลานของ 

นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 

 

    ปี 2550 - ปัจจุบนั 

 

        

 

 

   ปี2557 – ปัจจุบนั 

   ปี2557 – ปัจจุบนั 

   ปี 2556 - ปัจจุบนั 

   ปี 2550 - ปัจจุบนั 

   ปี 2547 - ปัจจุบนั 

   ปี 2546 - ปัจจุบนั 

 

  

 

                             

                             กรรมการ 

                   

 

 

                        บริษทัจดทะเบียน 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                กรรมการบริหาร/กรรมการ 

          กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

    กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียง 

                              กรรมการ 

 

 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

บริษทั มดัแมน จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั มาสเตอร์แอด จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)   บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   

บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)                      - โรงงานผลิตน ้าตาล 

 

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)   - โรงงานผลิตเอทานอล 

 

 

 



                  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                         รายงานประจ าปี 2560 
                 

114 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

    

 

    ต.ค 60 – ปัจจุบนั 

   ปี 2559 – ปัจจุบนั 

   ปี 2558 – ปัจจุบนั 

   ปี 2550 - ปัจจุบนั 

   ปี 2550 - ปัจจุบนั 

   ปี 2550 - ปัจจุบนั 

   ปี 2550 - ปัจจุบนั 

   ปี 2549 - ปัจจุบนั 

   ปี 2549 – ปัจจุบนั 

   ปี 2547 - ปัจจุบนั 

   ปี 2547 - ปัจจุบนั 

   ปี 2547 - ปัจจุบนั 

   ปี 2546 - ปัจจุบนั 

   ปี 2546 – ปัจจุบนั 

   ปี 2546 – ปัจจุบนั 

   ปี 2545 – ปัจจุบนั 

   ปี 2544 - ปัจจุบนั 

   ปี 2540 – ปัจจุบนั 

   ปี 2540 – ปัจจุบนั 

   ปี 2540 – ปัจจุบนั 

   ปี 2539 – ปัจจุบนั 

 

 
 

   ปี 2550 – ปัจจุบนั 

   ปี 2546 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

            

              บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

               กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

               กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

               กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ   

                                 กรรมการ       

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 

                                 กรรมการ 
     

                  

                   ด ารงต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

                                 เลขาธิการ 

                                 กรรมการ 

 

 

 

 

 
 

 

 

บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั 

บริษทัดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ากดั 

บริษทั ธนารักษ ์พฒันสินทรัพย ์จ ากดั 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

บริษทั เค เอส แอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ ากดั       -  ซ้ือมาขายไป 

บริษทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั                             - โรงงานผลิตน ้าตาล 

บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั                                       - โรงงานผลิตน ้าตาล 

บริษทั น ้าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จ ากดั                            - โรงงานผลิตน ้าตาล 

บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั                     - โรงงานผลิตน ้าตาล 

บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จ ากดั          -  จดัหาวตัถุดิบ  

บริษทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั                      - ผลิตกระแสไฟฟ้า 

บริษทั เกาะกง แพลนเตชัน่ จ ากดั                                

บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ตเทรดด้ิง จ ากดั            - ธุรกิจส่งออกน ้าตาล 

บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ ากดั                  

บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จ ากดั                                     - รับเหมาก่อสร้างและอ่ืนๆ 

บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

บริษทั เอม็ เอม็ พี แพค็เกจจ้ิงกรุ๊พ จ ากดั 

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จ ากดั                         - พฒันาและลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ เพ่ือให้เช่า  

 

 
 

สมาคมการคา้ผูผ้ลิตน ้าตาลไทยและชีวพลงังานไทย 

คณะกรรมการน ้าตาลทราย ภายใตค้ณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ออ้ยและน ้าตาลทราย ปี 2527 

 

 

 



                  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                         รายงานประจ าปี 2560 
                 

115 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

          ช่ือ - สกุล / อายุ / 
  ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 
 การถือหุ้น 
ในบริษัท(%) 

           ความสัมพนัธ์ 
          ทางครอบครัว 
         ระหว่างกรรมการ 
            และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ต าแหน่ง                                               ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 
(อายุ 66 ปี) 
-กรรมการบริษัท 
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 
 

-  อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ 
   สถาบนั Computer College, Germany 
-  Mini  MBA  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 17/2004) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

      0.16% เป็นอาของ 
นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 
 

    ปี 2551 - ปัจจุบนั 
 
 
    
   ปี 2554 - ปัจจุบนั 
   ปี 2551 - ปัจจุบนั 
   ปี 2547 – ปัจจุบนั 
 
   ปี 2546 – ปี2558 
 
 
   ปี 2551 - ปัจจุบนั 
   ปี 2551 - ปัจจุบนั 
   ปี 2551 - ปัจจุบนั 
   ปี 2551 – ปัจจุบนั 
   ปี 2547 – ปัจจุบนั 
   ปี 2546 - ปัจจุบนั 
   ปี 2546 - ปัจจุบนั 
   ปี 2524 - ปัจจุบนั 
   ปี 2523 - ปัจจุบนั 
   ปี 2523 - ปัจจุบนั 
   ปี 2523 - ปัจจุบนั 

                              กรรมการ  
                
                   
                      บริษทัจดทะเบียน  
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                            กรรมการ  
   กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                       กรรมการบริหาร 
                             กรรมการ 

 
บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                              กรรมการ 
                              กรรมการ 
                              กรรมการ  
                              กรรมการ  
                              กรรมการ     
                              กรรมการ 
                              กรรมการ 
                              กรรมการ 
       กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
       กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                   
       กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)   บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   
 
บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)                      - โรงงานผลิตน ้าตาล 
 
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)    - โรงงานผลิตเอทานอล 
 
 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
บริษทั แชมเป้ียน เฟอร์เมนเตชัน่ จ ากดั                       -  โรงงานผลิตกรดกลูตามิค ผงชูรส 
บริษทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั                      -  ผลิตกระแสไฟฟ้า 
บริษทั เค เอส แอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ ากดั    
บริษทั ราชาชูรส จ ากดั                                                 - โรงงานผลิตผงชูรส 
บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั                                        - โรงงานผลิตน ้าตาล 

บริษทั น ้าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จ ากดั                             - โรงงานผลิตน ้าตาล 

บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั                      - โรงงานผลิตน ้าตาล 
 

8. นายวนิย์  ชินธรรมมิตร 
(อายุ 43 ปี) 
-กรรมการบริษัท 
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 (มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 
 
 
 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) 
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาโท  สาขา INFORMATION SYSTEM, 
   UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A. 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 62/2007) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

      0.74% เป็นหลานของ 
นายพงศ ์ ชินธรรมมิตร 
 

   ปี 2549 - ปัจจุบนั 
 
 
   
   ปี 2549 - ปัจจุบนั 
   ปี 2549 - ปัจจุบนั 
   ปี 2549 - ปัจจุบนั 
   ปี 2549 - ปัจจุบนั 
   ปี 2548 - ปัจจุบนั 
   ปี 2548 - ปัจจุบนั 

                               กรรมการ  
 
 
           บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
                                กรรมการ 
                                กรรมการ 
                                กรรมการ                
                                กรรมการ 
                       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
                                ผูบ้ริหาร 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั                             - โรงงานผลิตน ้าตาล 
บริษทั เค. ซี. เกษตรกรรม จ ากดั                                  - ธุรกิจการเกษตร 
 



                  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                         รายงานประจ าปี 2560 
                 

116 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

          ช่ือ - สกุล / อายุ / 

  ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 

 การถือหุ้น 

ในบริษัท(%) 

           ความสัมพนัธ์ 

           ทางครอบครัว 

        ระหว่างกรรมการ 

            และผู้บริหาร 

                                                                                               ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ต าแหน่ง                                               ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

9. นายธนดล  สุจภิญิโญ 

(อายุ 51 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

-  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 รุ่นท่ี 76/2008) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

      

    1.00% 

 

 

 

 

 

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  
                        
            บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                                กรรมการ              

                                กรรมการ 

                                กรรมการ 

                                กรรมการ 

                           กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย  - โรงงานแป้งสาลี   

 

 
 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

โรงแรมจอมเทียนการ์เดน้รีสอร์ท พทัยา                     - ธุรกิจโรงแรม 
 

 

 

10. นายจเด็จ  อินสว่าง 

(อายุ 71 ปี) 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 76/2008) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

          

            ไม่มี 

 

 

 

 

 

  

 

                    

                   ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ปี 2551 - ปัจจุบนั 

 

 

 

   ปี 2551 - ปัจจุบนั 

   ปี 2551 - ปัจจุบนั 

   ปี 2551 - ปัจจุบนั 

   ปี 2551 - ปัจจุบนั 

                 

                 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

                            กรรมการอิสระ 

                

            บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                               กรรมการ 

                               กรรมการ 

                               กรรมการ            

                               กรรมการ 

 

 

 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 



                  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                         รายงานประจ าปี 2560 
                 

117 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

            ช่ือ - สกุล / อายุ / 
  ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง                   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                   

   สัดส่วน 
 การถือหุ้น 
ในบริษัท(%) 

          ความสัมพนัธ์ 
          ทางครอบครัว 
        ระหว่างกรรมการ 
            และผู้บริหาร 

                                                                                               ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                  ต าแหน่ง                                               ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณานนท์ชัย 
(อายุ 47 ปี) 
-กรรมการบริษัท 
-กรรมการสรรหาและ- 
พจิารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ       
 

-  ปริญญาตรี  BSC in Mathematics with Management,  
   Imperial College, University of London, UK 
-  ปริญญาโท MBA in International Management,  
   University of Exeter, UK 
-  ปริญญาโท MA in Architectural Interior Design,  
   University of Wales, UK 
-  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-   Monitoring the Internal Audit Function  (MIA รุ่นท่ี 5/2009) 
-   Monitoring the System of Internal Control and Risk  
    Management (MIR รุ่นท่ี 6/2009) 
-   Monitoring Quality of Financial Reporting  (MFR รุ่นท่ี 9/2009) 
-   Audit Committee Program  (ACP รุ่นท่ี 26/2009) 
-   Director Accreditation Program  (DAP รุ่นท่ี 78/2009) 
-   Monitoring Fraud Risk Management  (MFM รุ่นท่ี 6/2011) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

     0.04%                  ไม่มี    ปี 2552 – ปัจจุบนั 
 
 
     
 
    ปี 2552 – ปัจจุบนั 
 
 
    ปี 2552 – ปัจจุบนั 
    ปี 2552 – ปัจจุบนั 
    ปี 2552 – ปัจจุบนั 
    ปี 2552 – ปี 2555 
    ปี 2548 – ปัจจุบนั 
    ปี 2545 – ปัจจุบนั 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                          กรรมการอิสระ 
 
 
                          บริษทัจดทะเบียน 
          กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       
 
           บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
                             กรรมการ 
                             กรรมการ 
                             กรรมการ 
                             กรรมการ     
                        กรรมการบริหาร 
                             กรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

-  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 
 
บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)                       -  โรงงานผลิตช้ินส่วนพลาสติก   
 
 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย  - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย  - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย – โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
บริษทั เชียงใหม่ไนทบ์าซาร์ จ ากดั                              -  ศูนยก์ารคา้ 
บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั และบริษทัในเครือ           - โรงงานผลิตน ้าตาล 
บริษทั เน็ตแกตเจตส์ จ ากดั                                          -  ผลิตภณัฑด์า้น Network 

นายสุภสร  ชโยวรรณ 

 (อายุ 81 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 

ลาออกจากต าแหน่ง  

มีผลวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2560 

 

-  ปริญญาตรี  สตัวศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาโท  Food Sci. & Nutrition  Brigham Young University 

-  ปริญญาเอก  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   มหาวิทยาลยัหลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-   Director Accreditation Program  (DAP รุ่นท่ี  77/2009) 

-   Director Certification Program  (DCP รุ่นท่ี  112/2009) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

      ไม่มี                   ไม่มี     ปี 2552 - ปัจจุบนั   

 

 

  

    ปี 2549 - ปัจจุบนั 

 

 

    ปี 2554 - ปัจจุบนั 

    ปี 2552 - ปัจจุบนั   

    ปี 2552 - ปัจจุบนั  

    ปี 2552 – ปัจจุบนั 

 

                               กรรมการ 

 

                           

                        บริษทัจดทะเบียน 

                               กรรมการ 

 

บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                              กรรมการ              

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

                              กรรมการ 

 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย - โรงงานแป้งสาลี   

 

 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย – โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 
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118 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

               
            ช่ือ - สกุล / อายุ / 
  ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 
 
 

                   
                  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 
                 

   
 สัดส่วน 
 การถือหุ้น 
ในบริษัท(%) 
 

           ความสัมพนัธ์ 
           ทางครอบครัว 
         ระหว่างกรรมการ 
            และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                 ต าแหน่ง                                                    ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

12. นางเยาวนุช  เดชวทิักษ์ 

(อายุ 41 ปี) 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหาร 

 (มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

   (ภาคภาษาองักฤษ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการระหว่างประเทศ    

   Schiller International University ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Bentley College   

   รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

  ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

- Director Accreditation Program  (DAP รุ่นท่ี 126/2016) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

     8.17%  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  

 1 ม.ค.2559- ปัจจุบนั    

 1 ม.ค.2559- ปัจจุบนั   

 1 ม.ค.2559- ปัจจุบนั   

 1 ม.ค.2559- ปัจจุบนั 

                   กรรมการ/กรรมการบริหาร 

 

 

 

บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

                               กรรมการ 

                               กรรมการ 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหาร 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 
 

บริษทั บีบี แคปปิตอล จ ากดั      - ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 

บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จ ากดั    - รับเหมาก่อสร้างและอ่ืนๆ 

บริษทั มัน่คงสยามธุรกิจ จ ากดั  - ประกอบกิจการประเภทการเช่าและด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั พาราไฮเทค็ จ ากดั           -  ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั เค เค วูด้ อินดสัตรี จ ากดั  – รับร่อนน ้าตาล 

บริษทั อมาโก ้จ ากดั                    -  ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย – โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

13. นายสุวฒัน์  สัมมาชีพวศิวกลุ 
(อายุ 65 ปี) 
-ประธานกรรมการสรรหาและ- 
พจิารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระ 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
- ปริญญาตรี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ไฟฟ้าก าลงั)   
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
-  Directors Certification Program  (DCP รุ่นท่ี 42/2004) 
-  Senior Executive Program (SEP รุ่นท่ี 16/2002)   
   SASIN Gradutate Institute Of  Business Administration of    
   Chulalongkorn University   
-  Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by  
   Cochran Fellowship Program  1999 

      ไม่มี                 ไม่มี  เ มษายน 59 –ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
     ปี 2558 – 2560 
     ปี 2545 – 2547  
          ปัจจุบนั 

    
 
 

          ปัจจุบนั 
     ปี 2545 – 2547  
     ปี 2545 – 2547  
     ปี 2545 - 2547 

                              กรรมการ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                      
                        กรรมการตรวจสอบ 
                           กรรมการอิสระ 
 
                         บริษทัจตทะเบียน 
                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                              กรรมการ 
                          กรรมการอิสระ 

 
 

            บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 
                              ท่ีปรึกษา 
                              กรรมการ 
                              กรรมการ 
                              กรรมการ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

 -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 

 
ธนาคารซีไอเอม็บี  ประเภทธุรกิจ      -  ธุรกิจบริการธนาคาร     
บริษทัเงินทุนกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั น ้าตาลครบุรี จ ากดั(มหาชน)   -  ผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ 
                                                              ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

บริษทั กุสซ่ิง รีนิวเอเบิล เอน็เนอร์จี (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จ ากดั 
บริษทั น ้าตาลไทยเอกลกัษณ์ จ ากดั 
บริษทั หลกัทรัพยก์รุงศรีอยธุยา จ ากดั 
 



                  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                         รายงานประจ าปี 2560 
                 

119 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

               
           ช่ือ - สกุล / อายุ / 
  ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 
 
 

                   
                  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 
                 

   
 สัดส่วน 
 การถือหุ้น 
ในบริษัท(%) 
 

           ความสัมพนัธ์ 
           ทางครอบครัว 
         ระหว่างกรรมการ 
            และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                 ต าแหน่ง                                                    ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

14. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 

(อายุ 62 ปี) 

-กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ 

 

-  อกัษรศาตร์บณัทิต (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัศิลปากร   

-  Senior Executive Program, สถาบนัศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Role of the Chairman Program (RCP รุ่นท่ี 38/2016) 

 -  Directors Certification Program  (DCP รุ่นท่ี 224/2016) 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

       ไม่มี                  ไม่มี  เมษายน 59 –ปัจจุบนั 

 

 
 

       2559 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 
 
 

     ปี 2558- ปัจจุบนั 

           กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

 
 

                               บริษทัจดทะเบียน 

               กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

                

           บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                                  ไม่มี 

 

                 ด ารงต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

                       ผูอ้  านวยการบริหาร  

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 
 

 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) – ด าเนินการธุรกิจหมวดรับเหมาก่อสร้าง 

 

 

 

 

 
สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้นปิโตรเลียม  -  ฝึกอบรมของบุคลากรท่ีท างานในธุรกิจส ารวจ-  

                                                                                        และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย 

 

15.นายพลัลภ  เหมะทักษิณ 

(อายุ 55 ปี) 

-กรรมการบริหาร 

(มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท) 

-กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(แต่งตั้ง 1 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ประกาศณียบัตรหลักสูตร 

Director Accreditation Program  (DAP รุ่นท่ี 143/2017) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

      ไม่มี                  ไม่มี ก.พ.60 - 31 มค. 2561 

    1 กพ. 2561 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

      ก.ย. 59-ปัจจุบนั 

      ก.ย. 59-ปัจจุบนั 

      ก.ย. 59-ปัจจุบนั 

      ก.ค 59-ปัจจุบนั 

                     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

                       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

 

                       บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

                                  ไม่มี 

 

 บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                          กรรมการผูจ้ดัการ 

                          กรรมการผูจ้ดัการ                          

                          กรรมการผูจ้ดัการ 

                          กรรมการผูจ้ดัการ               

 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

 

 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย - โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 



                  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                         รายงานประจ าปี 2560 
                 

120 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

               
             ช่ือ - สกุล / อายุ / 
     ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 
 
 

                   
                  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 
                 

   
 สัดส่วน 
 การถือหุ้น 
ในบริษัท(%) 
 

           ความสัมพนัธ์ 
           ทางครอบครัว 
         ระหว่างกรรมการ 
            และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                 ต าแหน่ง                                                    ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

16. นายด ารง ธีราโมกข์ 

(อายุ 50 ปี) 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(แต่งตั้ง 1 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

 

- ปริญญาโท สถิติประยกุต ์  

  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

 

 

 

 

 

     ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

                  ไม่มี 

 

 

 

 

 

    ปี 2557 – 31 มค. 2561 

    1 กพ. 2561 – ปัจจุบนั 

 

 

 

         ปี 2554 – 2557 

 

                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

                   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

 

              บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                         กรรมการผูจ้ดัการ  

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

Breez  Clean  Tex Pte Ltd. (Singapore)  ประเภทธุรกิจ   -  เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

17. นางวรรณา สุรัตนสุรางค์ 

(อายุ 65 ปี) 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ 

- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ   

  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

     ไม่มี                   ไม่มี               ปัจจุบนั 

 

 

 

 

              ปัจจุบนั 

              ปัจจุบนั 

              ปัจจุบนั 

              ปัจจุบนั 

                    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

 

 

 

              บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                     ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

                     ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

                     ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

                     ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย – โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

 

18. นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม 

(อายุ 42 ปี) 

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาชาบญัชี 

     ไม่มี                   ไม่มี       ก.ค.2550 - ม.ค.2560 

      ก.พ.2560 – ปัจจุบนั 

 

 

 
      ก.พ.2560 – ปัจจุบนั 

      ก.พ.2560 – ปัจจุบนั 

      ก.พ.2560 – ปัจจุบนั 

      ก.พ.2560 - ปัจจุบนั 

                         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

                     ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

 

               

            บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                       ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

                       ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

                       ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

                       ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

 

  

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

  -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย – โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

 



                  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                         รายงานประจ าปี 2560 
                 

121 ขอ้มูลบริษทั 

 
 

 

               
             ช่ือ - สกุล / อายุ / 
     ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 
 
 

                   
                  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 
                 

   
 สัดส่วน 
 การถือหุ้น 
ในบริษัท(%) 
 

           ความสัมพนัธ์ 
           ทางครอบครัว 
         ระหว่างกรรมการ 
            และผู้บริหาร 

                                                                                                              ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

         ช่วงเวลา                                 ต าแหน่ง                                                    ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

19. นางจุไรรัตน์ นิลด า 

(อายุ 58 ปี) 

เลขานุการบริษัท 

 

อนุปริญญา – บญัชี ม.ราชมงคลพาณิชยการพระนคร 

คุรุศาสตาร์ –ม.สวนสุนนัทา 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

-  Corporate Secretary Development Program(CSP รุ่น 76/2017) 

-  Effective Minutes Taking (EMT 37/2017) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 

      ไม่มี                   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 

      เลขานุการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-อาวุโส                  

                   เลขานุการบริษทั 

          เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

              

             บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน 

                    เลขานุการคณะกรรมการ 

                    เลขานุการคณะกรรมการ 

                    เลขานุการคณะกรรมการ 

                    เลขานุการคณะกรรมการ 

บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั  

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ประเภทธุรกิจ   -  บริการขนถ่ายสินคา้ 

 -  ให้เช่าคลงัสินคา้และบริการท่าเทียบเรือ 

 

 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั                   บริษทัยอ่ย - ธุรกิจคลงัสินคา้ 

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั                  บริษทัยอ่ย - ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    บริษทัยอ่ย - โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์   

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย – โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกและรับเหมาขนส่ง 

 

 
หมายเหตุ   
1.  กรรมการบริษทัทุกท่านไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2.  กรรมการบริษทัทุกท่านไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบปีท่ีผา่นมา 



           บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                               รายงานประจ าปี 2560 

122                                                                                                                                                            ขอ้มูลบริษทั 
 

 

 

 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ 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  / / / / 
7 นายชลชั                  ชินธรรมมิตร์ / O  / / / / 
8 นายวนิย ์                 ชินธรรมมิตร         /  / / / / 
9 นายสมชาย              ชินธรรมมิตร์ / / / / / / 

10 นายธนดล                สุจิภิญโญ / O / / / / 
11 นางสาวจุฑาทิพย ์      อรุณานนทช์ยั /  ID    / / / / 
12 ดร.สุภสร                 ชโยวรรณ  / / / / / 
13 ดร. ชาญกฤช            เดชวทิกัษ*์  O     
14 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ O  O O O O 
15 นายสมชยั             วนาวทิย    ID  AC     
16 นายเฉลิมชยั             วอ่งไววทิย ์            ID  AC     
17 นายเอนก                 ค าชุ่ม    ID  AC     
18 นายสุวฒัน์  สัมมาชีพวศิวกุล   ID  AC      
19 นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์   ID  AC      
20 นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ O  / / / / 

 

หมายเหตุ  
X      หมายถึง  ประธานกรรมการ   
O     หมายถึง  กรรมการบริหาร   
/       หมายถึง  กรรมการ 
AC หมายถึง  กรรมการตรวจสอบ 
ID หมายถึง  กรรมการอิสระ 
 

TSTE หมายถึง    บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  
TMILL หมายถึง    บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 
TSW หมายถึง    บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ ากดั 
TSGA หมายถึง    บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั 
TS OIL หมายถึง     บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ ามนั จ ากดั  
TSTL หมายถึง    บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั 
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     เอกสารแนบ 3 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายการบญัชี  
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย  ่างสม ่ าสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงัและหลักการประมาณการท่ีสมเหตุสมผล                     
และรอบคอบรวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย  ่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ทั้ งน้ีงบการเงิน-
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู ้สอบบัญชี                
รับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษทัจัดให้มีและด ารงไวซ่ึ้งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน               
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว ้                       
ซ่ึงทรัพยสิ์น ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีส าระส าคญั โดยคณะกรรมการบริษทั            
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวมรวมทั้ งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล            
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถ                    
สร้างความเช่ือมัน่ได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน)                       
และบริษทัย่อยแสดงส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงินผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด                 
ถูกตอ้งในส าระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
       
 
 
 
 
     (นายปรีชา  อรรถวภิชัน์)                     (นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์) 

 ประธานกรรมการบริษทั                             ประธานกรรมการบริหาร 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัท (Compliance) 

         ช่ือ - สกลุ / อายุ / 
ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

             
                              คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

                                           ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
           ช่วงเวลา             ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวกรกช  วนสวสัด์ิ 
(อาย ุ38 ป ) 
รองประธานกรรมการ  

-  ปริญญาตร  คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์         
    สถาบนัเทคโนโลย พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
-  ปริญญาตร  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัช  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

Certificate 
-  ประกาศน ยบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
 

ประกาศนียบัตรหลกัสูตร 
-  อบรมหลกัสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎ และปฏิบัติ    
-  อบรมหลกัสูตร IT Audit ของสภาวิชาช พบัญช    
-  อมรมประกาศน ยบัตรผูต้รวจสอบภายใน CPIAT 
-  โครงการด ารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
    ของหน่วยงาน   
-  แบบประเมินตนเองเก ่ยวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
-  Leading Your Professional Way 
-  Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA)     
   Conference 2016 
-  The Power Of Professional Alliances 
-  Leading IA in the ERA of Digital Disruption 

พศ. 5669 – ปัจจุบนั 
พศ. 5669 – 3 /0/5669 
พศ. 5666  – พศ. 5668 
พศ. 5663  – พศ. 5664 

  - รองประธานกรรมการ 
  - ผูจ้ดัการอาวโุส 
  - ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
  - ผูจ้ดัการ 

  -  บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ/   
      ใหบ้ริการตรวจสอบภายใน 
  -  แผนกตรวจสอบภายใน/ 
     บจก. สอบบญัช ธรรมนิติ/ 
     ใหบ้ริการตรวจสอบบญัช และ-  
     ตรวจสอบภายใน 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 2 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จํากดั(มหาชน) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 
 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกัด (มหาชน) (บริษทั)ตามลาํดับซึ� งประกอบด้วย                   

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการณวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลง                 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั และหมายเหตุเรื�องอื�นๆ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกัด 

(มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน                      

ทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค               

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้                  

มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที�กาํหนด โดยสภาวิชาชีพบญัชี

ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ              

ด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี�  ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ                          

และเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
เรื�องอื�น 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล 

จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดับที�แสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบตรวจสอบ  โดยผูส้อบบญัชีอื�นในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้  ซึ�งไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขตามรายงาน

ลงวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 

 

 



 

2 
 

 
 

 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ 

เรื� องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื� องต่าง

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื� องเหล่านี� มาพิจารณา

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า 

ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�
 

1.  การจดัประเภทและการแสดงมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการถือครองที�ดินในจาํนวนที�มีสาระสาํคญั โดยมีการจดัประเภทที�ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุนและที�ดินที�มีไวใ้ชง้าน การจดัประเภทที�ดินจะพิจารณาจากวตัถุประสงค์การถือครองและลกัษณะการใช้งาน

ของที�ดิน ทั� งนี�  นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน บัญชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 
 

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผูส้อบบญัชี

ขา้พเจา้ประเมินความเหมาะสมของการจดัประเภทที�ดิน โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทาํความเขา้ใจเกณฑ์

ที�ใช้ในการพิจารณาการจัดประเภท ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที� ดิน พิจารณาวตัถุประสงค์การถือครอง 

และลักษณะการใช้งานของที� ดิน ตรวจสอบสัญญาเช่

ความรู้ความสามารถและความเที�ยงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ระเมิน

ราคาอิสระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการและขอ้สมมติฐานต่าง

สอบถามผูป้ระเมินราคาอิสระและผูบ้ริหารและทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดท้ดสอบ

การคาํนวณมูลค่ายติุธรรมและพิจารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 
 

2.  การดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นรายการที�มีนยัสาํคญั โดยที�ดินแสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่หั

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ส่วนอาคารและอุปกรณ์ไดถู้กแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์ ซึ� งการพิจารณาการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ดงักล่าว

กลุ่มบริษทัและบริษทั  เนื�องจากการประเมินมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของที�ดิน 

ซึ� งกาํหนดจากราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือ

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้

แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 
 

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผูส้อบบญัชี

ขา้พเจ้าได้ทําความเขา้ใจและประเมินข้อบ่งชี� ถึงการด้อยค่าของที� ดิน 

ที� ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของที� ดิน อาคารและอุปกรณ์รวมทั� งพิจารณาและ

ทดสอบรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ� งไดแ้ก่การประเมินความรู้ความสามารถความเป็น

ประเมินมูลค่าสินทรัพย ์นอกจากนี� ขา้พเจ้าได้พิจารณาความ

เกี�ยวกบัการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

 

งสําคญัในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที� มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื� องเหล่านี� มาพิจารณา

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า 

ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�  

การจดัประเภทและการแสดงมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน และที�ดินที�มีไวใ้ชง้าน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการถือครองที�ดินในจาํนวนที�มีสาระสาํคญั โดยมีการจดัประเภทที�ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุนและที�ดินที�มีไวใ้ชง้าน การจดัประเภทที�ดินจะพิจารณาจากวตัถุประสงค์การถือครองและลกัษณะการใช้งาน

น ทั� งนี�  นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน บัญชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 4.6 ขอ้ที� 4.7 ขอ้ที� 13 และขอ้ที� 14 ตามลาํดบั 

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผูส้อบบญัชี 

ความเหมาะสมของการจดัประเภทที�ดิน โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทาํความเขา้ใจเกณฑ์

ที�ใช้ในการพิจารณาการจัดประเภท ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที� ดิน พิจารณาวตัถุประสงค์การถือครอง 

และลักษณะการใช้งานของที� ดิน ตรวจสอบสัญญาเช่าที� เกี�ยวข้องสําหรับที� ดินที�มีการตีราคาใหม่ 

ความรู้ความสามารถและความเที�ยงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ระเมิน

ราคาอิสระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการและขอ้สมมติฐานต่างๆ ที�ใชใ้นการคาํนวณหามูลค่ายุติธรรม โดยการ

สอบถามผูป้ระเมินราคาอิสระและผูบ้ริหารและทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดท้ดสอบ

การคาํนวณมูลค่ายติุธรรมและพิจารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ

การดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นรายการที�มีนยัสาํคญั โดยที�ดินแสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่หั

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ส่วนอาคารและอุปกรณ์ไดถู้กแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า

ซึ� งการพิจารณาการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ดงักล่าว ตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�สําคญัของฝ่ายบริหารของ

เนื�องจากการประเมินมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัแล

ราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า 

จา้  ทั�งนี�  นโยบายการบญัชีและรายละเอียดของการดอ้ยค่าของที�ดิน

แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 4.7 ขอ้ที� 4.10 และขอ้ที� 14 ตามลาํดบั 

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจ้าได้ทําความเขา้ใจและประเมินข้อบ่งชี� ถึงการด้อยค่าของที� ดิน อาคารและอุปกรณ์และประเมินวิธีการ

ที� ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของที� ดิน อาคารและอุปกรณ์รวมทั� งพิจารณาและ

ทดสอบรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ� งไดแ้ก่การประเมินความรู้ความสามารถความเป็นอิสระ วิธีการและขอ้มูลที�ใชใ้น

ประเมินมูลค่าสินทรัพย ์นอกจากนี� ขา้พเจ้าได้พิจารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เกี�ยวกบัการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  

ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 

ๆ ที� มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้า                 

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื� องเหล่านี� มาพิจารณา                      

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า                     

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการถือครองที�ดินในจาํนวนที�มีสาระสาํคญั โดยมีการจดัประเภทที�ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุนและที�ดินที�มีไวใ้ชง้าน การจดัประเภทที�ดินจะพิจารณาจากวตัถุประสงค์การถือครองและลกัษณะการใช้งาน                

น ทั� งนี�  นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน บัญชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์                 

ความเหมาะสมของการจดัประเภทที�ดิน โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทาํความเขา้ใจเกณฑ ์              

ที�ใช้ในการพิจารณาการจัดประเภท ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที� ดิน พิจารณาวตัถุประสงค์การถือครอง                         

าที� เกี�ยวข้องสําหรับที� ดินที�มีการตีราคาใหม่ ข้าพเจ้าได้ประเมิน                       

ความรู้ความสามารถและความเที�ยงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ระเมิน- 

ๆ ที�ใชใ้นการคาํนวณหามูลค่ายุติธรรม โดยการ

สอบถามผูป้ระเมินราคาอิสระและผูบ้ริหารและทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดท้ดสอบ                  

การคาํนวณมูลค่ายติุธรรมและพิจารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นรายการที�มีนยัสาํคญั โดยที�ดินแสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่หักดว้ย

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ส่วนอาคารและอุปกรณ์ไดถู้กแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�สําคญัของฝ่ายบริหารของ          

อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า  ดงันั�นขา้พเจา้จึงถือเป็น            

ายละเอียดของการดอ้ยค่าของที�ดินอาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์และประเมินวิธีการ                     

ที� ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของที� ดิน อาคารและอุปกรณ์รวมทั� งพิจารณาและ                     

อิสระ วิธีการและขอ้มูลที�ใชใ้น

ครบถว้นและถูกตอ้งในการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูล
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1.  การรับรู้รายได ้

รายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 

เนื�องจากจํานวนรายได้ที�บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจําปีของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

ประกอบกบักลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายไดที้�หลากหลายซึ� งมีเงื�อนไขทางการคา้ที�แตกต่างกัน

เกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ดว้ยเหตุนี� ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญัเป็นพิเศษกบัการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั

และบริษทั  ทั� งนี� เพื�อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขาย รายได้จากการให้เช่าและบริการถูกรับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตามที�ควร

ตามมาตรฐานการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง นโยบายการบญัชีและรายละเอียดของรายไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 

4.17 และขอ้ที� 29 ตามลาํดบั 

 

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผูส้อบบญัชี

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทัและบริษัท 

ควบคุมภายในที� เกี�ยวข้องกับวงจรรายได้ 

การปฏิบัติตามการควบคุมที�กลุ่มบริษัทและบริษัทออกแบบไว ้

ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ�นรอบระยะเวลาบัญชีสอบทาน

วนัสิ�นรอบระยะเวลาบัญชีและทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื�อพิจารณาความผิดปกติ

ของรายการรายไดต้ลอดรอบระยะเวลาบญัชี
 

ข้อมูลอื�น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและร

จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�น

ใหค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

และพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและ

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการ

เมื�อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั 

อนัเป็นสาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�อ

แกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  โดยถูกตอ้ง

ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจําเป็น

เพื�อให้สามารถจัดทํางบการเ งินรวมและงบกา

อนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

 

 

 

รายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ ถือเป็นรายการบญัชีที�มีนยัสาํคญัของ

เนื�องจากจํานวนรายได้ที�บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจําปีของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

ประกอบกบักลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายไดที้�หลากหลายซึ� งมีเงื�อนไขทางการคา้ที�แตกต่างกันออกไป

เกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ดว้ยเหตุนี� ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญัเป็นพิเศษกบัการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั

ทั� งนี� เพื�อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขาย รายได้จากการให้เช่าและบริการถูกรับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตามที�ควร

ตามมาตรฐานการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง นโยบายการบญัชีและรายละเอียดของรายไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผูส้อบบญัชี 

ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทัและบริษัท โดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมภายในที� เกี�ยวข้องกับวงจรรายได้  โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบทําความเขา้ใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ

การปฏิบัติตามการควบคุมที�กลุ่มบริษัทและบริษัทออกแบบไว ้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรา

ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ�นรอบระยะเวลาบัญชีสอบทาน ใบลดหนี� ที�กลุ่มบริษัทและบริษัทออกให้แก่ลูกค้าภายหลัง

วนัสิ�นรอบระยะเวลาบัญชีและทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื�อพิจารณาความผิดปกติ

ของรายการรายไดต้ลอดรอบระยะเวลาบญัชี 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานประจาํปีนั�น 

จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�น

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

และพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

อบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เมื�อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั  หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดง

ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเพื�อให้ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลดาํเนินการ

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  โดยถูกตอ้ง

ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจําเป็น

เพื�อให้สามารถจัดทํางบการเ งินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

  

ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 

ถือเป็นรายการบญัชีที�มีนยัสาํคญัของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

เนื�องจากจํานวนรายได้ที�บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจําปีของกลุ่มบริษัทและบริษัท    

ออกไป ดังนั�นจึงมีความเสี�ยง

เกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ดว้ยเหตุนี� ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญัเป็นพิเศษกบัการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั

ทั� งนี� เพื�อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขาย รายได้จากการให้เช่าและบริการถูกรับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตามที�ควร                  

ตามมาตรฐานการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง นโยบายการบญัชีและรายละเอียดของรายไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 

โดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบการ             

โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบทําความเขา้ใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ                    

สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที� เกิดขึ� น                        

ใบลดหนี� ที�กลุ่มบริษัทและบริษัทออกให้แก่ลูกค้าภายหลัง                        

วนัสิ�นรอบระยะเวลาบัญชีและทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื�อพิจารณาความผิดปกติที�อาจเกิดขึ� น                          

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง                         

ายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานประจาํปีนั�น  ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจ้า               

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�น และขา้พเจา้ไม่ได ้            

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน

งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ที�ไดรั้บ    

แสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง              

งดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเพื�อให้ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลดาํเนินการ

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  โดยถูกตอ้ง

ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจําเป็น                 

รเ งินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริง                                
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ในการจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

กลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

ใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินการต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั

และบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่ง

เฉพาะกิจการ  โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป

ข้อมูลที� ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคั

อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ

ของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเ

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง

ต่อความเสี�ยงเหล่านั�นและได้หลกัฐานการสอบบัญชีที� เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยง

ที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด  เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามข้

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที� เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบเพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที� เหมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร

 สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีที�ไดรั้บ  สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิด

ขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อควา

ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ 

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบกา

ไม่เพียงพอความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

และบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง

 

ในการจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

กลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม

ใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินการต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงาน

มารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี   ซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ยความเชื�อมั�นอย่างสม

ความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป 

ข้อมูลที� ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคั

อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ

ของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�

รวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเ

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง

ต่อความเสี�ยงเหล่านั�นและได้หลกัฐานการสอบบัญชีที� เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

า ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยง

เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตั�งใจละเวน้

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที� เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบเพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที� เหมาะสม

แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร 

สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิด

ขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ 

ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ  ข้าพเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าว

ไม่เพียงพอความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป  ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้  อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั

และบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

  

ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 

ในการจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ              

ตามความเหมาะสม) และการ                 

ใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินการต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงาน

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั

สมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต              

ซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ยความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผล คือ

ความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลที� ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์                            

อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ  

ของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  

รวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                          

ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง               

ต่อความเสี�ยงเหล่านั�นและได้หลกัฐานการสอบบัญชีที� เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น                   

า ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยง

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตั�งใจละเวน้  

อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที� เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบเพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที� เหมาะสม                         

แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ                   

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ                   

สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน                

สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิด

มสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้า                       

ข้าพเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให ้                      

รเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าว                     

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�

ารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั                  
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 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรา

โดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเ งินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง 

การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้
 

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกํากับดูแลในเรื� องต่างๆ ที�สําคัญ ซึ� งรวมถึง

การตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว ้ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึง

การควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระห
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�น 

มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรื� องที�สื�อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกํากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่างๆ 

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้า

ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชี

หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ

สื�อสารดงักล่าว 

 

ผูส้อบบญัชีที�รั

 
 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูล

ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเ งินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง 

การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

มีหน้าที�ในการกํากับดูแลในเรื� องต่างๆ ที�สําคัญ ซึ� งรวมถึง

การตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว ้ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบ

การควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�น 

มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้

จากเรื� องที�สื�อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกํากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่างๆ ที� มีนัยสําคัญมากที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้า

อธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชี  เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดั

หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ

ผูส้อบบญัชีที�รับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี� คือ

 

บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 

(นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4664 

 

  

ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 

ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ยการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูล           

ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม               

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเ งินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง                              

การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

มีหน้าที�ในการกํากับดูแลในเรื� องต่างๆ ที�สําคัญ ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ                      

ขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบ                  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง               

กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�น ซึ� งขา้พเจา้เชื�อวา่

มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้

ที� มีนัยสําคัญมากที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้า                 

เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว 

หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ

บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี� คือ 



  

6 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 
 

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม  2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม  2559

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 131,874,970        146,583,434         17,108,015          11,472,478           

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 5.1 และ 7 217,712,399        218,023,866         8,842,637             9,117,673              

สินคา้คงเหลือ 8 815,280,282        547,595,994         293,426                1,708,879              

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9 97,767,511          129,876,444         97,767,511          129,876,444         

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น 15,526,259          17,432,162           2,207,588             1,939,740              

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,278,161,421     1,059,511,900      126,219,177        154,115,214         

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีน

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 10 845,795                3,145,685              370,014                2,665,796              

เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 11 -                         -                          -                         -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                          1,199,191,794     1,199,191,794      

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 13 476,428,758        476,961,185         304,892,616        296,240,894         

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 3,237,730,986     3,382,881,537      1,655,202,068     1,712,285,814      

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 2,734,784             7,790,432              -                         -                          

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 18,149,927          21,416,856           19,283,054          15,572,360           

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 3,735,890,250     3,892,195,695      3,178,939,546     3,225,956,658      

รวมสินทรัพย์ 5,014,051,671     4,951,707,595      3,305,158,723     3,380,071,872      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560



  

7 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 
 

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม  2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม  2559

หนี� สินหมนุเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 16 631,654,160        448,792,923         18,000,000          63,000,000           

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 5.1 และ 17 335,815,214        387,223,649         32,548,736          23,974,885           

สว่นของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.1 -                         -                          10,000,000          30,000,000           

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 161,712,000        132,212,000         161,712,000        132,212,000         

หนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว 19 4,437,636             3,417,830              3,940,976             2,712,383              

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 12,233,324          12,289,660           1,033,639             -                          

หนี� สินหมนุเวยีนอื�น 21,180,425          14,724,876           3,024,338             5,415,315              

รวมหนี� สินหมนุเวยีน 1,167,032,759     998,660,938         230,259,689        257,314,583         

หนี� สินไมห่มนุเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.1 -                         -                          214,000,000        132,000,000         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 409,398,000        571,110,000         409,398,000        571,110,000         

หนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว 19 16,127,128          581,089                 16,127,128          180,190                 

เงินมดัจาํรับ 32,397,658          29,193,206           13,839,608          14,317,756           

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 20 10,576,494          18,524,620           5,692,516             10,178,738           

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 298,439,278        310,267,252         249,701,916        259,221,121         

หนี� สินไมห่มนุเวยีนอื�น 2,502,683             75,555                   959,800                -                          

รวมหนี� สินไมห่มนุเวยีน 769,441,241        929,751,722         909,718,968        987,007,805         

     รวมหนี� สิน 1,936,474,000     1,928,412,660      1,139,978,657     1,244,322,388      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี� สินและสว่นของผูถื้อหุ้น

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน



  

8 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 
 

 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม  2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม  2559

สว่นของผูถื้อหุ้น

   ทุนเรือนหุ้น 22

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั   383,327,610 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 191,663,805        191,663,805         191,663,805        191,663,805         

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั   383,327,181 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 191,663,591        191,663,591         191,663,591        191,663,591         

   สว่นเกนิมลูคา่หุ้น 22 17,423,768          17,423,768           17,423,768          17,423,768           

   กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสํารองตามกฎหมาย 23 19,200,000          18,120,000           19,200,000          18,120,000           

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,156,925,518     1,064,393,413      957,799,327        885,023,699         

องค์ประกอบอื�นของสว่นของผูถื้อหุ้น 1,285,815,950     1,331,197,138      979,093,380        1,023,518,426      

รวมสว่นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 2,671,028,827     2,622,797,910      2,165,180,066     2,135,749,484      

   สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 406,548,844 400,497,025         -                         -                          

รวมสว่นของผูถื้อหุ้น 3,077,577,671     3,023,294,935      2,165,180,066     2,135,749,484      

          รวมหนี� สินและสว่นของผูถื้อหุ้น 5,014,051,671     4,951,707,595      3,305,158,723     3,380,071,872      

-                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

บริษทั  ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน



  

9 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทนุ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 1,459,594,762   1,456,217,457   114,027,000     59,123,500        

รายไดจ้ากการให้เชา่และบริการ 303,661,005       271,405,585       176,744,108     174,146,743     

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,763,255,767   1,727,623,042   290,771,108     233,270,243     

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย (1,130,750,105)  (1,224,041,338)  (72,531,160)      (39,421,936)      

ตน้ทุนจากการให้เชา่และบริการ (170,528,363)     (163,756,325)     (80,662,563)      (71,470,571)      

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน           (1,301,278,468)  (1,387,797,663)  (153,193,723)    (110,892,507)    

กาํไรขั�นตน้ 461,977,299       339,825,379       137,577,385     122,377,736     

รายไดอื้�น 24,017,362         27,803,672         18,536,780        10,612,541        

รายไดเ้งินปันผล 577                       20,493                 59,290,507        37,966,049        

คา่ใชจ้า่ยในการขายและให้บริการ (43,648,831)       (40,333,584)       (11,432,496)      (6,700,138)        

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร (215,321,386)     (143,805,622)     (65,852,364)      (54,431,864)      

ตน้ทุนทางการเงิน (43,580,799)       (44,200,593)       (31,420,977)      (29,904,077)      

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม -                       (6,000,000)          -                      -                      

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 183,444,222       133,309,745       106,698,835     79,920,247        

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 27 (40,383,379)       (21,143,923)       (9,843,576)        (8,243,201)        

กาํไรสําหรับปี 143,060,843       112,165,822       96,855,259        71,677,046        

การแบง่ปันกาํไรสําหรับปี

สว่นที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 116,611,736       99,405,359         96,855,259        71,677,046        

สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 26,449,107         12,760,463         -                      -                      

143,060,843       112,165,822       96,855,259        71,677,046        

กาํไรตอ่หุ้นขั�นพื�นฐาน 28 0.30                      0.28                      0.25                    0.20                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรสําหรับปี 143,060,843       112,165,822       96,855,259        71,677,046        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

รายการที�จะไมถู่กจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

สว่นเกนิทุนจากการตีราคาที�ดิน (55,306,928)       970,141,201       (55,306,928)      844,977,529     

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 11,061,386         (194,028,240)     11,061,386        (168,995,506)    

รายการที�อาจจะถูกจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยุติธรรมของหลกัทรัพย์เผื�อขาย -                       780,181               -                      780,181             

กาํไรที�เกดิขึ�นระหวา่งปีของรายการจาํหนา่ยหลกัทรัพย์เผื�อขาย 254,174               -                       254,174             -                      

ปรับปรุงจดัประเภทรายการเป็นกาํไรจากการจาํหนา่ยหลกัทรัพย์เผื�อขาย (478,554)             -                       (478,554)            -                      

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 44,876                 (156,036)             44,876                (156,036)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (44,425,046)       776,737,106       (44,425,046)      676,606,168     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 98,635,797         888,902,928       52,430,213        748,283,214     

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 72,186,690         876,142,465       52,430,213        748,283,214     

สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 26,449,107         12,760,463         -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 98,635,797         888,902,928       52,430,213        748,283,214     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
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การเปลี�ยนแปลง ส่วนเกินทนุ รวม

ทนุที�ออก จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ ในมูลค่ายุติธรรม จากการตีราคา องค์ประกอบอื�น รวม

และ ส่วนเกิน ทนุสํารอง จัดสรร ของเงินลงทนุ ที�ดิน ของส่วนของ ส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย เผื�อขาย ผู้ถ ือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 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     

กาํไรสําหรับปี -                      -                     -                   99,405,359         -                         -                        -                    -                        99,405,359          12,760,463        112,165,822        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                      -                     -                   -                       624,145                776,112,961        -                    776,737,106       776,737,106        -                      776,737,106        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                      -                     -                   99,405,359         624,145                776,112,961        -                    776,737,106       876,142,465        12,760,463        888,902,928        

เพิ�มทุนหุ้นสามญั 17,423,768       17,423,768      -                   -                       -                         -                        -                    -                        34,847,536          -                       34,847,536           

เพิ�มทุนโดยการจา่ยหุ้นปันผล 22 29,039,894       -                     -                    (29,039,894) -                          -                         -                     -                         -                         -                       -                          

เงินปันผลจา่ย 24 -                       -                     -                    (17,746,750) -                          -                         -                     -                         (17,746,750) -                       (17,746,750)

จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 23 -                       -                     3,600,000       (3,600,000) -                          -                         -                     -                         -                        -                       -                         

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                       -                     -                    -                        -                          -                         -                     -                         -                         492,312             492,312                

เงินปันผลจา่ยสว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย -                       -                     -                    -                        -                          -                         -                     -                         -                         (16,778,165) (16,778,165)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 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     

กาํไรสําหรับปี -                      -                     -                   116,611,736       -                         -                        -                    -                        116,611,736        26,449,107        143,060,843        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                      -                     -                   -                       (179,504) (44,245,542) -                    (44,425,046) (44,425,046) -                      (44,425,046)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                      -                     -                   116,611,736       (179,504) (44,245,542) -                    (44,425,046) 72,186,690          26,449,107        98,635,797           

เงินปันผลจา่ย 24 -                      -                     -                   (22,999,631) -                         -                        -                    -                        (22,999,631) -                      (22,999,631)

จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 23 -                      -                     1,080,000       (1,080,000) -                         -                        -                    -                        -                        -                      -                         

การเปลี�ยนแปลงสว่นไดเ้สียของบริษทัใหญใ่นบริษทัยอ่ย -                      -                     -                   -                       -                         -                        (956,142) (956,142) (956,142) -                      (956,142)

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                      -                     -                   -                        -                         -                        -                    -                        -                        5,876,682          5,876,682             

เงินปันผลจา่ยสว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย -                      -                     -                   -                       -                         -                        -                    -                        -                        (26,273,970) (26,273,970)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 191,663,591     17,423,768      19,200,000    1,156,925,518   -                         1,180,038,383    105,777,567    1,285,815,950    2,671,028,827    406,548,844     3,077,577,671     3,074,496,893     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล  จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

ส่วนได้เสียการถือหุ้นใน

กําไรสะสม

กําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื�น

บริษทัย่อยภายใต้

เปลี�ยนแปลงที�เกิดจากผู้ถือหุ้น

รายการอื�นของการ

การเปลี�ยนแปลงสัดส่วน

(หน่วย : บาท)

ส่วน

รวม ของผู้ มี

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

การควบคุมเดียวกัน

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ

ของบริษทั ควบคุม
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(หน่วย : บาท)

รวม

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ องค์ประกอบอื�น รวม

ทนุที�ออก ส่วนเกิน ทนุสํารอง จัดสรร ของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 145,199,929     -                14,520,000           863,733,297     (444,641) 347,356,899      346,912,258        1,370,365,484   

กาํไรสําหรับปี -                      -                -                          71,677,046        -                    -                       -                         71,677,046        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                      -                -                          -                      624,145           675,982,023      676,606,168        676,606,168      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                      -                -                          71,677,046        624,145           675,982,023      676,606,168        748,283,214      

เพิ�มทุนหุ้นสามญั 17,423,768       17,423,768  -                          -                      -                    -                       -                         34,847,536        

เพิ�มทุนโดยการจา่ยหุ้นปันผล 22 29,039,894       -                -                          (29,039,894) -                    -                       -                         -                       

เงินปันผลจา่ย 24 -                      -                -                          (17,746,750) -                    -                       -                         (17,746,750)

จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 23 -                      -                3,600,000              (3,600,000) -                    -                       -                         -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 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   

กาํไรสําหรับปี -                      -                -                          96,855,259        -                    -                       -                         96,855,259        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                      -                -                          -                      (179,504) (44,245,542) (44,425,046) (44,425,046)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                      -                -                          96,855,259        (179,504) (44,245,542) (44,425,046) 52,430,213        

เงินปันผลจา่ย 24 -                      -                -                          (22,999,631) -                    -                       -                         (22,999,631)

จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 23 -                      -                1,080,000              (1,080,000) -                    -                       -                         -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 191,663,591     17,423,768  19,200,000           957,799,327     -                    979,093,380      979,093,380        2,165,180,066   

############

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

เงินลงทนุ

ในมูลค่ายุติธรรมของ

กําไรสะสม

ส่วนเกินทนุจาก

การตีราคา

ที�ดิน

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลง
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 183,444,222   133,309,745   106,698,835   79,920,247     

ปรับกระทบกาํไรกอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จา่ย)จากการดาํเนินงาน

หนี� สงสัยจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (1,829,713) 1,309,807        -                    -                    

ขาดทุนจากราคาทุนของสินคา้สูงกวา่มลูคา่สุทธิที�จะไดรั้บ (โอนกลบัรายการ) (1,820,131) 1,396,370        -                    -                    

สว่นเกนิพนัธบตัรตดัจาํหนา่ย 7,301                7,314                3,193                3,201                

กาํไรจากการจาํหนา่ยเงินลงทุน-หลกัทรัพย์เผื�อขาย (478,554) -                    (478,554) -                    

กาํไรจากการจาํหนา่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ (7,029,664) -                    (7,029,664) -                    

คา่เสื�อมราคา 131,187,133   116,315,627   28,440,219     22,795,864     

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 25,708,780     167,606           -                    -                    

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหนา่ยและตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ (529,921) (4,103,380) (751,502) 136,389           

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม -                    6,000,000        -                    -                    

(กาํไร)ขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยน 485,040           (523,515) -                    -                    

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 1,863,772        1,785,442        1,108,164        1,051,729        

รายไดเ้งินปันผล (577) (20,493) (59,290,507) (37,966,049)

ดอกเบี�ยรับ (1,067,395) (662,847) (160,812) (112,282)

ดอกเบี�ยจา่ย 43,089,506     43,888,611     31,417,785     29,904,077     

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี� สินดาํเนินงาน 373,029,799   298,870,287   99,957,157     95,733,176     

สินทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 2,169,498        6,611,505        276,520           (2,158,105)

สินคา้คงเหลือ (265,864,157) 160,066,079   1,415,453        (1,411,357)

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 32,108,933     (875,984) 32,108,933     (875,984)

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น (25,097) 5,332,270        (267,848) (801,741)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 3,266,929        (11,738,117) (3,710,694) (3,637,860)

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น (40,479,843) 265,021,051 10,736,028     984,874           

หนี� สินหมนุเวยีนอื�น 6,455,549        1,580,220        (2,390,977) 2,312,564        

เงินมดัจาํรับ 3,204,452        9,435,655        (478,148) (657,184)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (9,811,898) (254,173) (5,594,386) (112,975)

หนี� สินไมห่มนุเวยีนอื�น 2,427,128        (14,095) 959,800           -                    

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 106,481,293   734,034,698   133,011,838   89,375,408     

รับดอกเบี�ยรับ 1,039,077        665,731           159,328           112,282           

จา่ยภาษีเงินได้ (34,174,779) (31,132,783) (7,222,880) (9,958,118)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 73,345,591     703,567,646   125,948,286   79,529,572     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล 577                    20,493               59,290,507       37,966,049      

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนระยะยาวอื�น 2,546,763        -                     2,546,763         -                    

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ 7,029,664        -                     7,029,664         -                    

เงินสดจา่ยลงทุนเพิ�มในเงินลงทุนบริษทัรว่ม -                    (6,000,000)        -                     -                    

เงินสดจา่ยซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (9,134,809)       (175,596,603)   (8,673,738)        (175,425,868)  

เงินสดจา่ยซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (36,396,526)    (134,625,821)   (5,938,057)        (77,898,248)    

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ 1,956,510        67,138,452       751,510             -                    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (33,997,821)    (249,063,479)   55,006,649       (215,358,067)  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 182,861,237    (514,863,091)   (45,000,000)     (70,000,000)    

เงินสดจา่ยเจา้หนี� ทรัพย์สิน (14,009,964)    (13,216,326)     (2,276,028)        (2,127,701)      

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั -                    22,000,000       -                     22,000,000      

เงินสดจา่ยจากการกูยื้มระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั -                    (22,000,000)     -                     (22,000,000)    

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                    -                     92,000,000       72,000,000      

เงินสดจา่ยจากการกูยื้มระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                    -                     (30,000,000)     (10,000,000)    

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                    250,128,800     -                     250,128,800   

เงินสดจา่ยจากการกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (132,212,000)  (165,021,535)   (132,212,000)   (88,888,000)    

เงินสดจา่ยหนี� สินตามสัญญาเชา่ระยะยาว (4,014,355)       (2,453,409)        (3,404,669)        (1,579,770)      

เงินสดจา่ยดอกเบี�ยจา่ย (42,328,091) (44,143,291) (31,427,070) (29,841,231)

เงินปันผลจา่ย (22,999,631)    (17,746,750)     (22,999,631)     (17,746,750)    

เงินสดรับคา่หุ้นเพิ�มทุน -                    34,847,536       -                     34,847,536      

เงินสดจา่ยปันผลให้ผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย (26,273,970)    (16,778,165)     -                     -                    

เงินสดรับคา่หุ้นเพิ�มทุนจากผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 4,920,540        492,312             -                     -                    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน (54,056,234)    (488,753,919)   (175,319,398)   136,792,884   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (14,708,464)    (34,249,752)     5,635,537         964,389           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 146,583,434    180,833,186     11,472,478       10,508,089      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 131,874,970    146,583,434     17,108,015       11,472,478      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

 งบการเงินรวม

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไมเ่ป็นตวัเงินที�มสีาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ มดีงันี�

-  รายการกาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นในหลกัทรัพย์เผื�อขาย -                    780,181             -                     780,181           

-  โอนองค์ประกอบอื�นของสว่นของผูถื้อหุ้นเป็นกาํไรจากการจาํหนา่ยหลกัทรัพย์เผื�อขาย 224,380            -                     224,380             -                    

-  ซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนและที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ�งยงัไมไ่ดจ้า่ยชาํระ 1,834,917        3,496,197         123,136             2,276,028        

-  ซื�อสินทรัพย์ภายใตสั้ญญาเชา่ระยะยาว 20,580,200      -                     20,580,200       -                    

-  ที�ดินเพิ�มขึ�นจากสว่นเกนิทุนจากการตีราคา -                    970,141,201     -                     844,977,529   

-  เพิ�มทุนจากการจา่ยหุ้นปันผล -                    29,039,894       -                     29,039,894      

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 5,294,673        177,979,245     5,294,673         -                    

-  โอนกลบัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์กบัสว่นเกนิทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย์ของบริษทั (55,306,928)    -                     (55,306,928)     -                    

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินคา้คงเหลือ -                    112,644             -                     -                    

-  โอนเงินมดัจาํคา่ทรัพย์สินเป็นสินทรัพย์ไมม่ตีวัตน -                    760,000             -                     -                    

-  โอนเงินมดัจาํคา่เครื�องจกัรเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                    11,996,175       -                     -                    

-  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการลดหนี� คา่ปรับงานระหวา่งกอ่สร้าง -                    2,661,288         -                     -                    

-  รับรู้สินทรัพย์(หนี� สิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบัองค์ประกอบอื�น

- ของสว่นของผูถื้อหุ้น 11,106,262      (194,184,276)   11,106,262       (169,151,542)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

 งบการเงินรวม
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บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 
 

 

1. ขอ้ความทั�วไป 
 

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

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื�อวนัที� 27 กันยายน 2519 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที� 1119/2519           

ต่อมาไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเมื�อวนัที� 17 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที� 

0107537001692 บริษทัจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื�อวนัที� 13 กรกฎาคม 2533

สํานกังานตั�งอยูเ่ลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ตาํบลสําโรงกลาง อาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) โดยบริษทัดาํเนินธุรกิจให้บริการขนถ่ายและ

ขนส่งนํ�าตาลและสินคา้เกษตรบางประเภท ใหเ้ช่าที�ดิน ให้เช่าคลงัสินคา้และทรัพยสิ์นอื�นประกอบกิจการคา้ที�ดิน 

ทาํการจดัสรรที�ดินและทาํการก่อสร้างสิ� งปลูกสร้างอย่างอื�นบนที�ดินเพื�อจาํหน่าย ให้เช่า เช่าซื�อเพื�อเป็น

สถานที�อยู่อาศยั สถานที�ทาํการ อาคารพาณิชย์และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัตามหมายเหตุประกอบ            

งบการเงินขอ้ที� 3.1 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัประกอบดว้ย ครอบครัวชุติมาวรพนัธ์ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 37.32 

และบริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 23.82 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 

2.1  งบการเงินนี� นําเสนอเพื�อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื �อใช้ในประเทศไทยและจดัทาํเป็น

ภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษได้จดัทาํขึ�นเพื�อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที�ไม่คุน้เคยกบั

ภาษาไทย 
 

2.2  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ� นตามหลักการบัญชีที� รับรองทั�วไปภายใต้

พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน                   

ทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ก ําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ� งจัดตั� ง                               

ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้วและตามข้อกาํหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 
 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัที�                

28  กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
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งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม  เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบาย     

การบญัชี 
 

2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงที�มีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั              

ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความมาตรฐานการบญัชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี             

ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั ดงันี�  
 

 

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 

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั

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 ์

 

  



  

18 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี(ต่อ) 

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 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 

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) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื� อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

 



  

19 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

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

ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี�  สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที�  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 
 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความ

มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับ                              

รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่

ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช ้ ซึ� งมีดงัต่อไปนี�  
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

 เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2560) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้

ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2560) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่า 

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

  



  

20 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

 เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี (ต่อ) 

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2560) กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น 

ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2560) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

ฉบบัที� 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2560) สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 

ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2560) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม 

ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน 

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2560) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได-้การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

 เรื�อง 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี (ต่อ) 

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2560) การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะ และหนี� สินที�

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื� อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัที� 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั�นตํ�าและ

ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี�  สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที�  19 

(ปรับปรุง 2560) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2560) เงินที�นาํส่งรัฐ 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อ                     

งบการเงินอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติัในปีที�มีผลบงัคบัใช ้
 

2.4  ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบญัชีที�รับรองทั�วไป ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ                 

การประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงาน

จาํนวนเงินที� เกี�ยวกับสินทรัพย์ หนี� สิน รายได้และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจาก

ประสบการณ์และปัจจยัต่างๆ ที�ผูบ้ริหารมีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั�น 

ดงันั�น ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�ใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ 

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที�ประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวด

อนาคตที�ไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  
 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน               

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทั             

ไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  

ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 
 

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ค่าเผื�อมูลค่าลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินค้าจากผลขาดทุน                

ที�อาจเกิดขึ� น  ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ� นโดยใช้การ   

วิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือและสถานะการขายสินค้าคงเหลือรายตวัในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการใช ้      

ประมาณการและข้อสมมติฐานที�แตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงจาํนวนค่าเผื�อการลดลงของ               

มูลค่าสินคา้คงเหลือในอนาคต 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย ์              

เพื�อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี

การเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 
 

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน                      

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่า 

จะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้อง                

กบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี             

และขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการ

ว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง               

จาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภยั  ซึ� งขอ้สมมติฐานในการประมาณการดงักล่าวประกอบด้วย อตัราคิดลดจาํนวน

เ งิ น เ ดื อ นที� ค า ดว่ า จะ เ พิ� ม ขึ� น ใ น อ น า ค ต  อัต ร า ก า รห มุ นเ วี ย นพ นัก ง า น แล ะ ปั จ จัย ที� เ กี� ย ว ข้อ ง                                   

ในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกําหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี� ยที�สะท้อน                      

ถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั  อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลงัการเลิกจา้งงานที�เกิดขึ�นจริงนั�น              

อาจแตกต่างไปจากที�ประมาณไว ้
 

คดีความ 

กลุ่มบริษทัมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ� นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย  ซึ� งฝ่ายบริหารได้ใช ้                         

ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้องและประมาณการความเสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 
 

การประมาณการในเรื� องอื�นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที�เกี�ยวข้องของหมายเหตุประกอบ                      

งบการเงินนี�  

 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
 

3.1  งบการเงินรวมนี�จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 5 แห่ง (“กลุ่มบริษทั”)                  

โดยมีสัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดงันี�  
 

 อตัราร้อยละ 

ของการถือหุน้ 

จดัตั�งขึ�น 

ในประเทศ 

ประเภทกิจการ 

 2560 2559   

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั 79.78 79.78 ไทย ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั 97.16 97.16 ไทย ธุรกิจให้ เช่าไซโลและคลังสินค้า และประกอบธุรกิจโรงกลั�นนํ� ามันปาล์ม              

(ปัจจุบนัใหเ้ช่าโรงกลั�นนํ�ามนัปาลม์แทนการผลิตเพื�อขาย) 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 68.80 69.30 ไทย ธุรกิจผลิต และจาํหน่ายแป้งขา้วสาลี  

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั 64.13 64.13 ไทย ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินคา้ 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั 85.90 85.90 ไทย ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระสอบพลาสติก เส้นใยพลาสติก และผลิตภัณฑ์จาก               

เม็ดพลาสติก และให้บริการรักษาความปลอดภยั และให้บริการท่าเทียบเรือ บริการ

ขนถ่ายสินคา้สาํหรับเรือบรรทุกสินคา้ 
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3.2  บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัมีอาํนาจ 

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น 
 

3.3  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

  3.4  รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยสิ�นสุดวนัเดียวกนักบับริษทั 
 

3.5  ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหวา่งกลุ่มบริษทั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และทุนเรือนหุ้นของบริษทัยอ่ย

ไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 

4.  สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
 

4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั�น   

ที�มีสภาพคล่องสูง  ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั           

ในการเบิกใช ้
 

4.2  ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี� หักค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญค่าเผื�อหนี�               

สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี�  และคาดการณ์เกี�ยวกบัการรับชาํระหนี� ในอนาคต

จากลูกหนี�แต่ละรายที�คาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระ และลูกหนี�จะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี� สูญ 
 

4.3  สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่าและ              

ปรับด้วยค่าเผื �อสินคา้เคลื�อนไหวชา้หรือลา้สมยั ซึ� งประมาณการจากสินคา้แต่ละชนิดที �คาดวา่จะ

เสื�อมสภาพ(ถา้มี) วตัถุดิบ สินคา้ระหวา่งผลิตสินคา้สําเร็จรูป วสัดุสิ�นเปลืองและวสัดุโรงงานคาํนวณ             

ราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน 
 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที�ซื�อ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื�นเพื�อให้สินคา้อยู่ใน

สถานที�และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที�ผลิตเองต้นทุนสินค้า                           

รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่าย               

ที�จาํเป็นในการขาย 
 

4.4  ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

ตามวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบดว้ย มูลค่าที�ดิน ค่าถมที�ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพฒันาระบบสาธารณูปโภคและ

ค่าใชจ่้ายโดยตรงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งสินคา้และพร้อมที�จะขาย 
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4.5  เงินลงทุนระยะยาวอื�น 
 

4.5.1  เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิ                    

ดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่าและจะบนัทึกรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อจาํหน่าย   

เงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 
 

4.5.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

4.5.3  เงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพย ์เผื�อขาย 

แสดงรวมอยู่ในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน โดยเงินลงทุนนี� แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม  ซึ� งคาํนวณจากราคา

เสนอซื�อครั� งสุดทา้ย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานและรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

และจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า โดยตน้ทุนของเงิน

ลงทุนที�จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 
 

4.5.4  เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกําหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั� นหรือ             

ระยะยาวตามอายุคงเหลือ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและหักด้วยค่าเผื�อการ ด้อยค่า (ถ้ามี)               

กลุ่มบริษทัตัดบญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าตราสารหนี� ตามวิธีเส้นตรง ซึ� งจาํนวนที�ตดัจาํหน่ายจะรับรู้

รายการในกาํไรหรือขาดทุน 
 

4.5.5 เงินลงทุนทั�วไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด                      

แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะบันทึกรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่า                                

เงินลงทุนทั�วไปในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 
 

4.6  อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า

หรือมูลค่าที�เพิ�มขึ� นหรือทั�งสอง  ทั� งนี� ไม่ได้มีไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินค้า               

หรือให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงาน กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

ในราคาทุน หลงัจากนั�นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคา

สะสมและค่าเผื�อผลขาดทุนการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ            

ของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี�  
 

- 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�ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยใ์นกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 
 

การโอนเปลี�ยนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไปเป็นที�ดินและอาคารที�มีไวใ้ช้งาน             

ใชมู้ลค่าตามบญัชี ณ วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการใชง้านและจะวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของที�ดินและอาคาร 
 

4.7  ที�ดินแสดงด้วยราคาที�ตีใหม่หักด้วยค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาที�ตีใหม่                   

หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ� งกาํหนดจากราคาตลาด ณ วนัที�มีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ย

ราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง          

ที�กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

จดัหาสินทรัพยน์ั�นให้อยูใ่นสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรื�อถอน  การขนยา้ย 

การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 
 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนั

ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ� งมีนโยบายที�จะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ

ประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั� งคราว  เพื�อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน                

แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที� ตีเพิ�มขึ� นสุทธิจากหนี� สิน                        

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นภายใต ้“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน” 

(ในองค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น) เวน้แต่สินทรัพย์ชิ�นเดียวกันนั� นจะเคยมีการตีมูลค่าลดลง                  

และบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนมาก่อน  กรณีดังกล่าวจะบนัทึกมูลค่าที�ตีเพิ�มขึ� นในครั� งหลังไปยงักาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเฉพาะจาํนวนที�เกินกว่าส่วนที�ตีมูลค่าลดลง  ซึ� งเคยบนัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน                

กรณีที�มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกมูลค่าที�ลดลงในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับ                 

มูลค่าที�ลดลงเฉพาะจาํนวนที�ลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ชิ�นเดียวกนันั�นที�เคยบนัทึกไว ้               

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
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ตน้ทุนที�เกิดขึ�นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของ          

มูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�น และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั�นได้อย่าง

น่าเชื�อถือ ชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที�เกิดขึ�นในการซ่อมบาํรุง

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�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          

งานระหวา่งก่อสร้าง และเครื�องจกัรระหวา่งติดตั�ง 
 

ดอกเบี�ยจ่ายที�เกิดจากเงินที�กูย้มืมาโดยเฉพาะเพื�อใชใ้นโครงการระหวา่งก่อสร้างและระหวา่งติดตั�ง 

ได้นําไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน                                    

ตามวตัถุประสงค ์
 

กลุ่มบริษัทตัดรายการที� ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื�อจําหน่ายสินทรัพย์หรือ                  

คาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไร

หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื�อกลุ่มบริษัทตัดรายการ

สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 
 

การโอนจากอสังหาริมทรัพยที์�มีไวใ้ช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนใช้มูลค่าตามบญัชี                    

ณ วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการใชง้าน 
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4.8  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั�น ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์ักดว้ยมูลค่าคงเหลือ ค่าตดัจาํหน่าย

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง  ซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับประโยชน ์                

ในอนาคตจากสินทรัพย์นั� นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน                  

โดยเริ� มตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพย์นั�นพร้อมที�จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลา                      

ที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี�  
 

- โปรแกรมบญัชี 10 ปี 
 

4.9  สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่                 

ได้โอนไปให้กับผู ้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตาม                          

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า                  

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่  โดยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจะแยกเป็นส่วนที�เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนที�จะ

หักจากหนี� ตามสัญญา เพื�อทาํให้อตัราดอกเบี� ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของหนี� สิน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการขายและเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่าการเงิน 

กาํไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิด

ค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั�น 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กับ        

ผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน  เงินทั�งหมดที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึก                   

ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั�น 
 

ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี� ยปรับที�ตอ้งจ่าย

ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั�นเกิดขึ�น 
 

4.10  การดอ้ยค่าของสินทรัพยย์อดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน  ณ สิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานว่า มีขอ้บ่งชี� เรื� องการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี� จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพย ์                     

ที�คาดว่าจะได้รับคืนการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมูลค่า                 

ตามบญัชีของหน่วยทรัพย์สินที�ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า           

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการ 

ใช้ของสินทรัพยแ์ล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการ  

กระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั  โดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้

เพื�อให้สะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์

สําหรับสินทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื�นให้พิจารณามูลค่าที�คาดว่า                    

จะไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นมีความเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพื�อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์         

ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลังหักค่าเสื� อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ� งไม่เคยมีการบนัทึก 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

4.11 เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นแสดงมูลค่าราคาทุน 
 

4.12  หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย บนัทึกเริ�มแรกในมูลค่ายุติธรรมหกัค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการเกิดหนี� สิน 

ภายหลงัจากการบนัทึกหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายผลต่างระหว่าง 

ยอดหนี� เริ� มแรกและยอดหนี� เมื�อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม                  

โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 
 

4.13  ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย                

ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ  ซึ� งประกอบด้วยเงินที�พนกังาน               

จ่ายสะสมและเงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี� ยงชีพได้แยก             

ออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย                

ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน)์ 

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  

และผลประโยชน์จากการทาํงานเป็นระยะเวลานานตามจาํนวนปีที�ก ําหนด ซึ� งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชย                     

และผลประโยชน์ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
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กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี� สินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย               

ที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัที�ได้รับอนุญาตวิธีคิดลด                 

แต่ละหน่วยที�ประมาณการไวพ้ิจารณาวา่การบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพิ�มขึ�น 

และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพื�อรวมเป็นภาระผกูพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรง

ตลอดช่วงอายงุานเฉลี�ยจนกวา่ผลประโยชน์ที�ปรับเปลี�ยนนั�นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนกังาน 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses)            

รับรู้เป็นรายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดขึ�น 
 

4.14  ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระหนี� สินเกิดขึ�นจาก              

ขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระผกูพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน

ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื�อชําระภาระหนี� สินดังกล่าว โดยภาระหนี� สินดังกล่าว                    

สามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญั  ประมาณการกระแสเงินสด

ที�จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้                  

เพื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน 
 

4.15  การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นผลต่าง

ระหว่างเงินลงทุนตามสัดส่วนของบริษทัย่อยที�เปลี�ยนแปลงกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทัย่อย ซึ� งเกิดจาก

การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อย โดยผลต่างดงักล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้และตดัจาํหน่ายเมื�อมีการขายเงินลงทุน 
 

4.16  ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย หมายถึง มูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที�ไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสีย            

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยแยกแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม              

และรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิของส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยแยกแสดง              

ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
 

4.17 รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ โดยมีนโยบายดงันี�  

4.17.1  รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็น

สาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ที�มีนยัสําคญัไปให้กบัผูซื้�อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได ้หากฝ่ายบริหาร                       

ยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั�นหรือมีความไม่แน่นอนที�มีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์               

เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั�นหรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ

หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�จะตอ้งรับคืนสินคา้ 

4.17.2  รายไดจ้ากการขนถ่ายสินคา้ รายไดค้่าฝากสินคา้และบริการอื�น  ๆรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 
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4.17.3  รายได้ค่าเช่าและบริการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามอัตราที�ระบุในสัญญาตาม                      

วธีิเส้นตรงในแต่ละสัญญาบริการ 

4.17.4  รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมที�ดิน รับรู้เป็นรายไดเ้มื�องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา               

และมีการโอนกรรมสิทธิ� แก่ผูซื้�อเรียบร้อยแลว้ 

4.17.5  เงินปันผลรับรู้รายไดเ้มื�อมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

4.17.6  รายไดด้อกเบี�ยรับรับรู้รายไดต้ามงวดระยะเวลา 

4.17.7  รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.18 การรับรู้ค่าใชจ่้ายมีดงันี�  

4.18.1  ต้นทุนขายบ้านพร้อมที�ดิน คํานวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั� งหมด            

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริง) ให้กบับา้นพร้อมที�ดินที�ขายไดต้ามเกณฑ์พื�นที�                   

ที�ขายแลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในกาํไรหรือขาดทุน 

4.18.2  รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุ

สัญญาเช่า 

4.18.3  ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี� ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไร                   

หรือขาดทุนในงวดที�ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ� น ยกเวน้ในกรณีที�มีการบันทึกเป็นส่วนหนึ� งของต้นทุน     

สินทรัพย์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าว               

เพื�อใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือเพื�อขาย  

4.18.4 ค่าใชจ่้ายอื�นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.19 ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีภาษีเงินได้รับรู้              

ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

หรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้นซึ� งจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของ              

ผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี           

ของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวข้องนั�น                

โดยใช้อตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลา                  

ที�รายงานและคาดว่าอตัราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมื�อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที� เกี�ยวข้อง              

ไดรั้บประโยชน์  หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
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กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ             

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษี 

ที�ยงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที�กลุ่มจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะ              

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 
 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะ             

ไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์
 

ในงบการเงินรวม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี                 

จะแยกพิจารณาของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท และบริษัทจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                   

ของบริษัทหนึ� งในกลุ่มบริษัทมาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอีกบริษัทหนึ� งใน                  

กลุ่มบริษทัได ้ ก็ต่อเมื�อบริษทัทั�งสองมีสิทธิตามกฏหมายที�จะจ่ายชําระหรือรับคืนภาษีด้วยจาํนวนสุทธิ

จาํนวนเดียวได้ และบริษทัทั�งสองตั�งใจที�จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษีเงินได้ด้วยจาํนวนสุทธิจาํนวนเดียว           

และบริษทัทั�งสองตั�งใจจะรับชาํระสินทรัพยห์รือชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 
 

4.20  กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกและเรียกชาํระในระหวา่งปี 
 

4.21  รายการที�มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี�ยน           

ณ วนัที�เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ�นปี แปลง             

ค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั�น ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าว แสดงรวมไว้

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 
 

4.22  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุม               

กลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกันกับกลุ่มบริษัท  นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล                 

ซึ� งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกับกลุ่มบริษัท

ผูบ้ริหารที�สําคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทัตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว  ซึ� งมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจชกัจูง

ใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการที�บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญั

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

 

 



  

33 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 
 

4.23  ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยส่วนงานธุรกิจ   

เป็นส่วนธุรกิจที�จดัหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการที�มีความเสี�ยงและผลตอบแทนซึ� งแตกต่างไปจากความเสี�ยง

และผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการที�ใหข้องส่วนธุรกิจอื�น 
 

4.24  เครื�องมือทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�ปรากฏในงบการเงิน 

ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� และเจา้หนี� การคา้ ลูกหนี� และเจา้หนี� อื�น เงินลงทุน          

เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบายการบญัชีที�สําคญัและเกณฑ์การวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและ

หนี� สินทางการเงินดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีของรายการที�เกี�ยวขอ้งแลว้ 
 

4.25  สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นการป้องกนัความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปลี�ยนโดยกาํหนดอตัราแลกเปลี�ยนในอนาคตที�สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

จะได้รับหรือต้องจ่ายชําระกําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบนัทึก                    

ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื�อสัญญาสิ�นสุดลงตามอาย ุ
 

4.26  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที�จะต้องจ่าย               

เพื�อโอนหนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ� นในสภาพปกติระหว่างผูซื้� อและผูข้าย            

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่า              

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนั

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรม                   

โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที� เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และพยายามใช้ข้อมูลที�สามารถสังเกต                   

ไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด 
 

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 
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ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง           

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี� สินที�ถืออยู่ณวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการ                 

วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

 

5.  รายการธุรกิจกบักจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรายการบญัชีที�เกิดขึ� นกับกิจการและบุคคลที�เกี�ยวข้องกันโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกัน                

หรือมีกรรมการร่วมกนัรายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงร่วมกนั

ระหวา่งบริษทัและบริษทัเหล่านั�น  ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  
 

5.1  สินทรัพยแ์ละหนี� สินระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

- ลูกหนี�การคา้        

บริษทัยอ่ย -  -  9,972  214 

บริษทัร่วม 2,047,766  5,039,858  855,640  - 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 22,514,716  13,641,499  5,152,184  5,239,638 

รวม 24,562,482  18,681,357  6,017,796  5,239,852 
     

- ลูกหนี� อื�น        

บริษทัยอ่ย -  -  215,736  11,633 

บริษทัร่วม 300,221  -  55,777  - 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,586  21,103  2,122  21,103 

รวม 307,807  21,103  273,635  32,736 
     

- เงินทดรองจ่าย        

บริษทัร่วม -  2,573,679  -  - 
     

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (รายไดค่้าเช่าคา้งรับ)        

บริษทัยอ่ย -  -  18,615,158  14,977,144 

บริษทัร่วม -  4,500,000  -  - 

รวม -  4,500,000  18,615,158  14,977,144 
     

- เจา้หนี�การคา้        

บริษทัยอ่ย -  -  256,800  - 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

- เจา้หนี� อื�น        

บริษทัยอ่ย -  -  10,000,000  - 

บริษทัร่วม 7,258,257  -  -  - 

รวม 7,258,257  -  10,000,000  - 
     

- ส่วนลดคา้งจ่าย        

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,985,090  3,245,117  6,985,090  3,245,117 
     

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  506,973  367,517 
     

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  -  500 
     

- เงินมดัจาํรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  9,183,350  12,395,950 

บริษทัร่วม 9,400,000  9,000,000  400,000  - 

รวม 9,400,000  9,000,000  9,583,350  12,395,950 
     

- หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้)        

บริษทัร่วม 1,520,833  -  -  - 
     

- 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        

บริษทัยอ่ย        

ยอดตน้ปี -  -  162,000,000  100,000,000 

กูย้มืเพิ�มระหวา่งปี -  -  92,000,000  72,000,000 

จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  (30,000,000)  (10,000,000) 

รวม -  -  224,000,000  162,000,000 

หกัส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี -  -  (10,000,000)  (30,000,000) 

ยอดปลายปี -  -  214,000,000  132,000,000 
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เงินกู้ยืมระยะสั� นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นการกู้ยืมจากกรรมการบริษทั กาํหนดจ่ายชําระคืน                 

เงินตน้พร้อมดอกเบี�ยเมื�อทวงถาม ในอตัราร้อยละของเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นการกูย้ืมจากบริษทัยอ่ยตามสัญญาเงินกูก้าํหนดจ่าย

คืนเงินตน้ภายใน 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี จ่ายชาํระดอกเบี�ยทุกๆ 3 เดือน ในอตัราร้อยละของเงินฝากประจาํ             

3 เดือน บวกร้อยละ 0.75 ต่อปี และพิจารณาอตัราดอกเบี�ยทุกๆ 3 เดือน เมื�อครบกาํหนดชาํระดอกเบี�ย 
 

5.2  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

- รายไดค้่าเช่าโกดงั        

บริษทัยอ่ย -  -  28,288,023  48,279,168 

- รายไดค้่าเช่าที�ดินและเช่าถงัโมลาส        

บริษทัยอ่ย -  -  45,474,871  30,038,704 

บริษทัร่วม 3,800,000  -  800,000  - 

รวม 3,800,000  -  46,274,871  30,038,704 

- รายไดค้่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  1,538,378  940,700 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 68,411,860  71,454,105  65,235,304  68,074,572 

รวม 68,411,860  71,454,105  66,773,682  69,015,272 

- รายไดค้่าเก็บรักษาสินคา้        

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 14,104,037  22,061,911  -  - 

- รายไดจ้ากงานท่าเทียบเรือ     

บริษทัร่วม 70,479,167  31,500,000  -  - 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,700,300  -  2,700,300  - 

รวม 73,179,467  31,500,000  2,700,300  - 

- รายไดค้่าขายถุงกระสอบ     

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 14,451,699  10,607,772  -  - 

- รายไดอื้�น        

บริษทัยอ่ย -  -  1,108,416  573,354 

บริษทัร่วม 2,026,695  1,063,196  226,174  - 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 241,303  169,347  227,749  169,347 

รวม 2,267,998  1,232,543  1,562,339  742,701 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

- รายไดเ้งินปันผล 

บริษทัยอ่ย -  -  59,289,930  37,945,556 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 577  20,493  577  20,493 

รวม 577  20,493  59,290,507  37,966,049 

- ดอกเบี�ยรับ        

บริษทัร่วม 501,903  -  -  - 

- ค่าขนถ่ายและใหบ้ริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  5,558,624  6,536,940 

- ส่วนลดจ่าย        

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,842,751  5,757,908  4,842,751  5,757,908 

- ค่าใชจ่้ายอื�น        

บริษทัยอ่ย -  -  914,400  3,656,607 

- ดอกเบี�ยจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  3,462,366  2,239,339 

กรรมการบริษทั -  18  -  18 

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 88,305,165  67,215,078  38,358,596  26,146,545 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 788,157  758,787  378,912  357,048 

รวม 89,093,322  67,973,865  38,737,508  26,503,593 

 
 

นโยบายการกาํหนดราคา 

-  รายได้จากการขายสินคา้ รายไดค้่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ รายได้ค่าเก็บรักษาสินคา้ รายได้อื�น 

และค่าใชจ่้ายอื�นระหวา่งกนัเป็นราคาและเงื�อนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกทั�วไป 

-  รายไดค้่าเช่าระหวา่งกนัเป็นไปตามเงื�อนไขของสัญญาเช่าที�ตกลงร่วมกนัมีอายรุะหวา่ง 2 เดือน ถึง 30  ปี 

-  รายไดกิ้จการท่าเทียบเรือ เป็นไปตามราคาและเงื�อนไขที�ตกลงร่วมกนัตามสัญญาจา้งบริหารท่าเทียบเรือ

และเงื�อนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกทั�วไป 

-  ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อระหวา่งกนั 
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5.3  ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

รายชื�อบริษทั 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�จดัตั�งขึ�นที�ประเทศไทย  

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั 

บริษทั นํ� าตาลราชบุรี จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี 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�ยวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม 

บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม 
  

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�จดัตั�งขึ�นที�ประเทศสิงคโ์ปร์  

บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยเป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นในบริษทัร่วม 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินสด 158,530 96,927 50,000 50,000 

เงินฝากกระแสรายวนั 41,097,659 47,792,272 487,430 (586,048) 

เงินฝากออมทรัพย ์ 90,011,301 97,707,985 16,570,585 12,008,526 

เช็คในมือ 607,480 986,250 - - 

รวม 131,874,970 146,583,434 17,108,015 11,472,478 
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7. ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 24,562,482  18,681,357 6,017,796 5,239,852 

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�น 198,357,074  210,772,301 1,041,827 1,783,884 

รวมลูกหนี�การคา้ 222,919,556  229,453,658 7,059,623 7,023,736 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (15,827,332) (17,657,045) - - 

ลูกหนี�การคา้-สุทธิ 207,092,224  211,796,613 7,059,623 7,023,736 

      

ลูกหนี� อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 307,807  21,103 273,635 32,736 

ลูกหนี� อื�นกิจการอื�น 474,262  71,921 462,876 427,479 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,442,841  1,609,032 912,178 356,863 

รายไดค้า้งรับกิจการอื�น 21,213  1,287,925 5,066 1,276,859 

เงินมดัจาํจ่าย -  282,684 - - 

เงินทดรองจ่ายกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  2,573,679 - - 

เงินทดรองจ่ายกิจการอื�น 374,052  380,909 129,259 - 

รวมลูกหนี� อื�น 10,620,175  6,227,253 1,783,014 2,093,937 

   รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 217,712,399  218,023,866 8,842,637 9,117,673 
 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหนี�การคา้ มีดงันี�  
 

7.1  ลูกหนี�การคา้-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี�การคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16,258,998  12,478,377  2,040,954  5,112,255 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 8,303,484  6,202,980  3,976,842  127,597 

รวม 24,562,482  18,681,357  6,017,796  5,239,852 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั�งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
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7.2  ลูกหนี�การคา้-กิจการอื�น 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี�การคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 119,546,962  124,444,118  730,498  560,995 

เกินกาํหนดชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 62,031,263  68,400,483  311,299  1,222,859 

มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 734,597  270,625  -  - 

มากกวา่ 6 เดือนถึง 9 เดือน 156,115  -  -  - 

มากกวา่ 9 เดือนถึง 12 เดือน -  62,250  -  - 

มากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป 15,888,137  17,594,825  30  30 

รวม 198,357,074  210,772,301  1,041,827  1,783,884 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (15,827,332) (17,657,045)  -  - 

สุทธิ 182,529,742  193,115,256  1,041,827  1,783,884 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั�งแต่ 5 วนัถึง 45 วนั 

 

รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ สาํหรับปีวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม (17,657,045)  (16,347,238) 

โอนกลบั(ตั�งเพิ�ม)ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญระหวา่งปี 1,829,713  (1,309,807) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  (15,827,332)  (17,657,045) 
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8. สินคา้คงเหลือ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

วตัถุดิบ 511,164,741  190,351,044  -  - 

งานระหวา่งทาํ 17,226,568  19,970,885  -  - 

สินคา้สาํเร็จรูป 9,823,829  14,948,645  -  - 

วสัดุสิ�นเปลือง 1,420,506  1,408,155  -  - 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 4,757,093  5,569,995  293,426  1,708,879 

สินคา้ระหวา่งทาง 271,470,498  317,750,354  -  - 

รวม 815,863,235  549,999,078  293,426  1,708,879 

หกั ค่าเผื�อการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ (582,953)  (2,403,084)  -  - 

สุทธิ 815,280,282  547,595,994  293,426  1,708,879 
 

 

รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม (2,403,084)  (1,006,714) 

โอนกลบั (ตั�งเพิ�ม) ค่าเผื�อการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งปี 1,820,131  (1,396,370) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม (582,953)  (2,403,084) 
 

 

ตน้ทุนของสินคา้ที�บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขายสําหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560  2559 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ 

   ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย  

   

-  ตน้ทุนขาย 1,060,039,075  1,183,223,032 

-  ขาดทุนจากการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบัรายการ) (1,820,131) 1,396,370 

สุทธิ 1,058,218,944  1,184,619,402 
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9. ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ที�ดิน 45,804,558  63,708,771  45,804,558  63,708,771 

ค่าสาธารณูปโภค 13,224,334  28,166,617  13,224,334  28,166,617 

ค่าถมดิน 1,354,898  3,046,235  1,354,898  3,046,235 
งานระหวา่งก่อสร้าง 42,924,073  40,495,173  42,924,073  40,495,173 

รวม 103,307,863  135,416,796  103,307,863  135,416,796 

หกั ค่าเผื�อการลดมลูค่าตน้ทุน        
 พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (5,540,352) (5,540,352) (5,540,352) (5,540,352) 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย-์สุทธิ 97,767,511  129,876,444  97,767,511  129,876,444 
 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยบ์นัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560และ 2559 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 

72.53 ลา้นบาท และ 39.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

10. เงินลงทุนระยะยาวอื�น 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

- หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย        

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 2,068,209  2,292,589  2,068,209  2,292,589 

ซื�อระหวา่งปี -  -  -  - 

ขายระหวา่งปี (2,068,209)  (2,292,589)  -  - 

คงเหลือ -  -  2,068,209  2,292,589 

กาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ�นที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -  -  224,380  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย -  -  2,292,589  2,292,589 
     

- ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด-พนัธบตัรรัฐบาล 853,096    860,410   

บวก การลงทุนเพิ�มในระหวา่งปี -    -   

หกั ไถ่ถอนพนัธบตัร -    -   

ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจาํหน่าย (7,301)    (7,314)   

รวมตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด 845,795    853,096   

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื�น 845,795    3,145,685   
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

- หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย        

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 2,068,209  2,292,589  2,068,209  2,292,589 

ซื�อระหวา่งปี -  -  -  - 

ขายระหวา่งปี (2,068,209)  (2,292,589)  -  - 

คงเหลือ -  -  2,068,209  2,292,589 

กาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ�นที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -  -  224,380  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย -  -  2,292,589  2,292,589 
     

- ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด-พนัธบตัรรัฐบาล 373,207    376,408   

บวก การลงทุนเพิ�มในระหวา่งปี -    -   

หกั ไถ่ถอนพนัธบตัร -    -   

ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจาํหน่าย (3,193)    (3,201)   

รวมตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด 370,014    373,207   

รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 370,014    2,665,796   

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดทั�งจาํนวน นาํไปคํ�าประกนั

การใชไ้ฟฟ้า 

 

11. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

(หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื�อบริษทั ทุนชาํระแลว้ 

 

สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

เงินลงทุน 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุน 

วธีิราคาทุน 

 2560 2559 2560 2559 2560  2559  2560  2559 

บริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั 30,000,000 30,000,000 20.00 20.00 -  -  6,000,000  6,000,000 

รวม     -  -  6,000,000  6,000,000 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (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�อดาํเนิน

ธุรกิจบริหารงานท่าเทียบเรือตู ้คอนเทนเนอร์  โดยบริษัทย่อยได้ลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 60,000 หุ้น                

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20  ทั�งนี�  บริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั  ได้ดาํเนินการ                   

จดทะเบียนจดัตั�งกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื�อวนัที� 27 มิถุนายน 2559 
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ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามที�แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกัด     

โดยสรุปมีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 2560  2559 

สินทรัพยห์มุนเวียน 13,956,703  7,309,612 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 18,993,302  16,099,974 

รวมสินทรัพย ์ 32,950,005  23,409,586 

หนี� สินหมุนเวียน (23,318,904)  (22,622,820) 

หนี� สินไม่หมุนเวียน (29,182,777)  (4,500,000) 

รวมหนี� สิน (52,501,681)  (27,122,820) 

   สินทรัพยสุ์ทธิ (19,551,676)  (3,713,234) 

 

(หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560  2559 

รายได ้ 75,832,507  752,001 

ขาดทุนสาํหรับปี (15,713,029)  (33,713,234) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -  - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี (15,713,029)  (33,713,234) 

เงินปันผลรับระหว่างปี -  - 
 

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของบริษทั ปู่ เจ้า              

คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั ที�รับรู้ในงบการเงินรวม มีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 2560  2559 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม (19,551,676)  (3,713,234) 

สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั (ร้อยละ) 20  20 

 (3,910,335)  (742,647) 

รายการปรับปรุงอื�น 3,910,335  742,647 

มูลค่าตามบญัชีของกลุ่มบริษทั ในบริษทัร่วม -  - 
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12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

        (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  เงินปันผล 

ชื�อบริษทั ทุน 

ชาํระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

เงินลงทุน 

วิธีราคาทุน 

 สาํหรับปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  2560  2559 

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 เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั(มหาชน) 344,706 342,246 68.80 69.30 316,374,644  316,374,644  59,289,930  37,945,556 

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  59,289,930  37,945,556 

 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 237.16 ลา้นหุน้ เท่ากนัทั�งสองปี และมีใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้น TMILL-W1 จาํนวน 37.35 ลา้นหน่วย

และ 39.53 ล้านหน่วย ตามลําดับ ซึ� งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                

โดยมีมูลค่ายุติธรรมรวมเป็นจาํนวน 1,278.39 ลา้นบาท และ 785.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ใบสําคญัแสดง

สิทธิซื�อหุน้ TMILL-W1 มีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ราคาใชสิ้ทธิ เท่ากบั 2.0 บาทต่อหุ้น  

โดยมีกาํหนดการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยในวนัที� 29 ตุลาคม 2561) 
 

บริษทัไดน้าํเงินลงทุนในบริษทัที เอส ฟลาวมิลล์ จาํกดั(มหาชน) ส่วนหนึ� งจาํนวน 85.00 ลา้นหุ้น  

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยร้อยละ 24.66 ไปคํ�าประกนัหนี� สินตามสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนั

การเงินแห่งหนึ�ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 18.4 
 

บริษทัยอ่ยที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�เป็นสาระสาํคญั 
 

  (หน่วย : บาท) 

 สดัส่วนร้อยละการถือ 

ของส่วนไดเ้สีย 

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

จดัสรรใหส่้วนไดเ้สีย 

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที� 

ไม่มีอาํนาจควบคุมสะสม 

บริษทั 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั(มหาชน) 31.20 30.70 32,912,675 21,302,936 262,812,886 250,297,450 
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ข้อมูลทางการเงินตามที�แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จาํกัด(มหาชน)        

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนัโดยสรุป มีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 2560  2559 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,051,619,870  819,695,933 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 721,511,458  746,997,622 

รวมสินทรัพย ์ 1,773,131,328  1,566,693,555 

หนี� สินหมุนเวียน (920,083,644)  (742,222,646) 

หนี� สินไม่หมุนเวียน (19,441,752)  (15,710,959) 

รวมหนี� สิน (939,525,396)  (757,933,605) 

   สินทรัพยสุ์ทธิ 833,605,932  808,759,950 

    

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 262,812,886  250,297,450 
    

(หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560  2559 

รายได ้ 1,306,144,705  1,349,524,510 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 72,576,667  48,200,933 

กาํไรส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 32,912,675  21,302,936 

กาํไรสาํหรับปี 105,489,342  69,503,869 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -  - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของผูถื้อหุน้ของบริษทั 72,576,667  48,200,933 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 32,912,675  21,302,936 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 105,489,342  69,503,869 
    

 (หน่วย : บาท) 

 2560  2559 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (125,714,617)  571,540,488 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน (21,967,971)  (7,716,286) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 118,194,642  (594,496,486) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (29,487,946)  (30,672,284) 
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13. อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 

 อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 ถนน  ท่าเรือ 

และลานวางตู ้

 งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง 

 รวม 

ราคาทุน :-            

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 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 

ซื�อเพิ�ม -  165,447  -  -  9,092,498  9,257,945 

โอนเขา้ -  4,683,823  -  6,909,373  -  11,593,196 

รับโอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,059,072  4,280,000  -  -  -  7,339,072 

โอนออก -  -  -  -  (11,593,196)  (11,593,196) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 203,238,651  260,624,113  4,691,619  97,379,387  4,305,529  570,239,299 
           

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-            

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 (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) 

รับโอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (2,044,399)  - - -  (2,044,399) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  (9,240,156)  (110,407) (5,734,482) -  (15,085,045) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 (2,150,000)  (77,681,426)  (2,147,981) (10,943,567) -  (92,922,974) 
           

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:-            

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 -  (887,567)  - - -  (887,567) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 -  (887,567)  - - -  (887,567) 
           

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-            

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 198,029,579  184,210,405  2,654,045  85,260,929  6,806,227  476,961,185 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 201,088,651  182,055,120  2,543,638  86,435,820  4,305,529  476,428,758 
          

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี           

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559           7,033,300 

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560           15,085,045 
           

มูลค่ายุติธรรม :-            

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559           897,473,055 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560           954,867,340 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที�ดิน  อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 ท่าเรือ  งานระหว่าง 

ก่อสร้าง 

 รวม 

ราคาทุน :-          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 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 

ซื�อเพิ�ม -  36,522  -  8,760,352  8,796,874 

โอนเขา้ -  4,483,823  -  -  4,483,823 

รับโอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,059,072  4,280,000  -  -  7,339,072 

โอนออก -  -  -  (4,483,823)  (4,483,823) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 217,453,522  74,824,067  79,494,014  4,305,528  376,077,131 
       

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 -  (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) 

รับโอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (2,044,399)  -  -  (2,044,399) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  (1,475,984)  (3,963,841)  -  (5,439,825) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 -  (62,581,709)  (8,602,806)  -  (71,184,515) 
      

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 214,394,450  6,962,396  74,855,049  28,999  296,240,894 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 217,453,522  12,242,358  70,891,208  4,305,528  304,892,616 

       

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี          

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559         4,900,936 

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560         5,439,825 
       

มูลค่ายติุธรรม :-          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559         984,961,923 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560         1,049,304,833 
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สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนก่อให้เกิดรายได้

ค่าเช่าและรายไดจ้ากกิจการท่าเทียบเรือสุทธิ  ซึ� งรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามงบการเงินรวมจาํนวน 88.42 

ลา้นบาท และ 43.80 ลา้นบาท ตามลาํดบัและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 45.25 ลา้นบาท และ 28.17 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
 

วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนราคาตามบญัชี

ตามงบการเงินรวมจาํนวน 324.31 ลา้นบาท และ 316.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 234.00 ลา้นบาท และ 221.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํ�าประกนัสินเชื�อกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 15 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนของบริษทัย่อยสองแห่ง             

ราคาตามบญัชีจาํนวน 183.57 ลา้นบาท และ 192.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั ก่อสร้างบนที�ดินซึ� งเช่าจากบริษทั 

ซึ� งเมื�อครบกาํหนดสัญญาหรือสัญญานี� ถูกยกเลิก ผูเ้ช่ามีหน้าที�ส่งมอบที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง (ถ้ามี) 

ตามสภาพที�เป็นอยู่ในวนัที�ครบกาํหนดสัญญาเช่าที�ดินให้แก่ผูใ้ห้เช่าเวน้แต่คู่สัญญาจะไดท้าํความตกลง

เกี�ยวกบัสิ�งปลูกสร้างในที�ดินที�เช่าเป็นประการอื�น 
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที�ไดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนกุมภาพนัธ์ และกนัยายน 2559                       

ซึ� งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาที�ดินและวิธีคิดต้นทุน

(Cost Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคารและสิ�งปลูกสร้าง สําหรับการประเมินราคาอาคาร                  

และสิ�งปลูกสร้าง ทั�งนี�  มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 
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14. 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 2559 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 

ซื�อเพิ�ม - 4,898,122 - - 30,552,805 15,723,636 7,513,944 58,688,507 

โอนเขา้ - - - 1,295,545 6,692,686 752,858 - 8,741,089 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (8,270,489) - - (1,646,284) (3,971,962) - (13,888,735) 

โอนออก - - - - - - (8,741,089) (8,741,089) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (3,059,072) (4,280,000) - - - - - (7,339,072) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 202,931,717 725,520,922 44,492,780 109,376,991 1,711,383,238 76,433,187 2,704,800 2,872,843,635 
         

ผลต่างจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพิ�ม :-         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 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 

โอนออก (55,306,928) - - - - - - (55,306,928) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 1,475,047,978 - - - - - - 1,475,047,978 
         

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 - (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) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 2,044,399 - - - - - 2,044,399 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 8,266,561 - - 1,636,569 2,559,016 - 12,462,146 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (22,809,422) (3,042,237) (3,612,833) (81,439,049) (5,198,547) - (116,102,088) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - (326,577,243) (38,113,823) (48,057,656) (630,128,882) (40,872,862) - (1,083,750,466) 
         

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:-         

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - (501,207) - - (200,174) - - (701,381) 

เพิ�มขึ�น - (1,145,129) - - (24,563,651) - - (25,708,780) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - (1,646,336) - - (24,763,825) - - (26,410,161) 
         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-         

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 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 1,677,979,695 397,297,343 6,378,957 61,319,335 1,056,490,531 35,560,325 2,704,800 3,237,730,986 

         

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี         

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559        109,282,327 

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560        116,102,088 

 



  

51 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 
 

(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 2559 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 

ซื�อเพิ�ม - 2,594,311 - - 20,843,109 3,080,837 - 26,518,257 

โอนเขา้ - - - 1,295,545 - - - 1,295,545 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (8,266,209) - - (576,946) - - (8,843,155) 

โอนออก - - - - - - (1,295,545) (1,295,545) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (3,059,072) (4,280,000) - - - - - (7,339,072) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 186,566,846 242,565,209 39,347,685 109,376,990 109,606,705 28,064,114 - 715,527,549 
         

ผลต่างจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพิ�ม :-         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 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 

โอนออก (55,306,928) - - - - - - (55,306,928) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 1,223,866,724 - - - - - - 1,223,866,724 
         

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 - (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) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 2,044,399 - - - - - 2,044,399 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 8,266,205 - - 576,942 - - 8,843,147 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (9,349,814) (2,797,746) (3,612,833) (4,450,239) (2,789,762) - (23,000,394) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - (102,153,120) (33,893,098) (48,057,656) (85,911,881) (13,675,243) - (283,690,998) 
         

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:-         

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - (501,207) - - - - - (501,207) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - (501,207) - - - - - (501,207) 
         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-         

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 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 1,410,433,570 139,910,882 5,454,587 61,319,334 23,694,824 14,388,871 - 1,655,202,068 
         

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี         

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559        17,894,928 

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560        23,000,394 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารและงานระหวา่งก่อสร้างอาคาร

โรงงานของบริษทัย่อยห้าแห่งราคาตามบญัชีจาํนวน 290.93 ล้านบาท และ 306.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั           

ก่อสร้างบนที�ดิน  ซึ� งเช่าจากบริษทัซึ� งเมื�อครบกาํหนดสัญญาหรือสัญญานี�ถูกยกเลิกผูเ้ช่ามีหน้าที�ส่งมอบ

ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง (ถา้มี) ตามสภาพที�เป็นอยูใ่นวนัที�ครบกาํหนดสัญญาเช่าที�ดินให้แก่ผูใ้ห้เช่าเวน้แต่

คู่สัญญาจะไดท้าํความตกลงเกี�ยวกบัสิ�งปลูกสร้างในที�ดินที�เช่าเป็นประการอื�น 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยที์�คาํนวณ                    

ค่าเสื� อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจาํนวน 329.95 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํนวน                       

1.98 ลา้นบาท และราคาทุนจาํนวน 320.00 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 1.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัมีสินทรัพยที์�คาํนวณ                  

ค่าเสื� อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจาํนวน 196.47 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํนวน                            

0.07 ลา้นบาท และราคาทุนจาํนวน 198.38 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 0.07ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� 31 ธ ันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทได้นําที� ดิน สิ� งปลูกสร้างและเครื� องจักร                  

ราคาตามบญัชีตามงบการเงินรวมจาํนวน 438.42 ล้านบาท และ 487.09 ล้านบาท ตามลาํดับและตาม                   

งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 181.82 ล้านบาท และ 190.04 ล้านบาท ตามลําดับไปคํ� าประกันสินเชื�อ                       

กับธนาคารพาณิชย์สองแห่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที�  15  นอกจากนี� บริษัทย่อยแห่งหนึ� ง                           

ไดป้ลดภาระจาํนองหลกัทรัพยร์วมทั�งทรัพยสิ์นใดๆ ที�ไดใ้หไ้วเ้ป็นหลกัประกนัแก่ผูใ้ห้กูร้ายอื�นและมีขอ้ผกูพนั

ตามหนังสือยืนยนั (Negative pledge) ที�ออกให้กับสถาบนัการเงิน  โดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพนั                           

ในอาคารโรงงาน เครื�องจกัรและอุปกรณ์ที�มีอยูใ่นปัจจุบนัและที�จะเกิดขึ�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 

ราคาตามบญัชีจาํนวน 608.39 ลา้นบาท และ 644.24 ลา้นบาท ตามลาํดบัตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ที� 15 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยานพาหนะและอุปกรณ์อื�นในงบการเงินรวมราคาตามบญัชี

จาํนวน 21.51 ลา้นบาท และ 4.87 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 20.91 ลา้นบาท และ 3.75 

ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 19 
 

ในระหวา่งปี 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดจ้ดัให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนปรับปรุง

อาคารและเครื�องจกัรบางส่วนโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหนึ� งที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีตน้ทุน (Cost Approach) กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้

การดอ้ยคา่สินทรัพยใ์นงบการเงินรวมจาํนวน 25.71 ลา้นบาท 
 

ในระหวา่งปี 2559 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที�ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

แห่งหนึ� งที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                 

โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ� งมูลค่ายุติธรรมของที�ดินเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 

โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้การตีราคาที�ดินเพิ�มในงบการเงินรวม จาํนวน  970.14 ลา้นบาท  และงบการเงิน

เฉพาะกิจการจาํนวน 844.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ดงันั�น กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินจาํนวน 776.11 ลา้นบาท และ

จาํนวน 675.98 ล้านบาท ซึ� งสุทธิจากภาษีเงินได้รอตดับญัชีจาํนวน 194.03 ลา้นบาท และ 169.00  ล้านบาท             

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรเบด็เสร็จเฉพาะกิจการตามลาํดบั 
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15. สินเชื�อและการคํ�าประกนั 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัย่อย 2 แห่ง ได้รับวงเงินสินเชื�อต่างๆ                    

จากสถาบนัการเงินดงันี�  วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินกูย้ืมระยะสั�นและระยะยาว วงเงินเจา้หนี� ทรัสตรี์ซีท เลต

เตอร์ออฟเครดิตและสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที�                    

16, 18 และ 30.1 คํ�าประกนัโดยจดจาํนองที�ดินพร้อมอาคารคลงัสินคา้ อาคารโรงงาน เครื�องจกัร รวมทั�ง

อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างและเครื�องจกัรระหว่างติดตั�งเมื�อก่อสร้างและติดตั�งแลว้เสร็จ สิทธิการเช่า

ที�ดินที�ตั� งอาคารโรงงานของบริษัทและบริษทัย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที�  13 และ 14                 

พร้อมทั�งทาํประกนัภยั สิ�งปลูกสร้างและเครื�องจกัรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดที�บริษทัประกนัภยัจะพึงรับได้

โดยยกประโยชน์ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่ธนาคารผูใ้ห้กู้เป็นผูรั้บผลประโยชน์ ซึ� งมีบริษทัและ

บริษทัยอ่ยร่วมคํ�าประกนัและมีขอ้ปฏิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาสินเชื�อ ดงันี�  
 

1. บริษทั ตอ้งดาํรงสัดส่วนอตัราหนี� สินต่อส่วนทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 2 ต่อ 1  

2. บริษทั ตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  ไม่ตํ�ากวา่ 1.2 ต่อ 1  

3. บริษทั ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อทุน ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  
 

นอกจากนี�  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งได้รับวงเงินสินเชื�อต่างๆ                 

จากสถาบนัการเงินดงันี�  วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินกูย้ืมระยะสั� นและระยะยาว วงเงินเจา้หนี� ทรัสต์รีซีท 

เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน                

ข้อที� 16 และ 30.1 โดยบริษัทย่อยต้องปลดภาระจาํนองหลักทรัพย์รวมทั� งทรัพย์สินใดๆ ที�ได้ให้ไว ้                        

เป็นหลกัประกนัแก่ผูใ้หกู้ร้ายอื�นและปรับเงื�อนไขการกูย้มืเป็น Negative Pledge 

 

16. เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559  2560  2559 

เงินกูย้มืในรูปตั�วสัญญาใชเ้งิน 236,000,000  281,000,000  18,000,000  63,000,000 

เจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท 395,654,160  167,792,923  -  - 

รวม 631,654,160  448,792,923  18,000,000  63,000,000 
 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในรูปตั�วสัญญาใช้เงิน

อายุ 1 ถึง 3 เดือน และแบบชาํระเมื�อทวงถามจากธนาคารพาณิชย ์  ซึ� งมีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ2.25-3.73                

และ 2.25-2.35 ต่อปี ตามลาํดบั 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามงบการเงินรวม เจา้หนี� ทรัสต์รีซีททั�งจาํนวนเป็นการกูย้ืม 

ในสกุลเงินบาทของบริษทัย่อยแห่งหนึ� ง อตัราดอกเบี�ย Fixed Rate ตามสภาวะตลาดเงินภายใตเ้งื�อนไข

สัญญาทรัสตรี์ซีท บริษทัยอ่ยไดรั้บสินคา้ที�สั�งเขา้มาโดยการใชสิ้นเชื�อของสถาบนัการเงิน ดงันั�น บริษทัยอ่ย

จึงมีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทั�งที�เก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 
 

เงินกู้ยืมในรูปตั�วสัญญาใช้เงินและเจ้าหนี� ทรัสต์รีซีทใช้หลักทรัพย์ค ํ� าประกันตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ที� 15 

 

17. เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 
 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 256,800 - 

เจา้หนี�การคา้กิจการอื�น 264,134,170 317,128,441 165,239 1,421,905 

รวมเจา้หนี�การคา้ 264,134,170 317,128,441 422,039 1,421,905 

เจา้หนี� อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,258,257 - 10,000,000 - 

เจา้หนี� อื�น 5,877,848 4,189,683 470,196 451,782 

เจา้หนี� ค่าทรัพยสิ์น 1,834,917 14,009,964 123,136 2,276,028 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,985,090 3,245,117 7,492,063 3,613,134 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 44,978,901 35,148,891 9,857,367 8,418,792 

เงินประกนัผลงาน 4,398,517 10,633,316 4,098,517 7,697,516 

อื�นๆ 347,514 2,868,237 85,418 95,728 

รวมเจา้หนี� อื�น 71,681,044 70,095,208 32,126,697 22,552,980 

   รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 335,815,214 387,223,649 32,548,736 23,974,885 
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18. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน     

(วงเงินที� 1:200 ลา้นบาท) 60,000,000 100,000,000 60,000,000 100,000,000 

(วงเงินที� 2:    50 ลา้นบาท) - 8,500,000 - 8,500,000 

(วงเงินที� 3:  380 ลา้นบาท) 342,000,000 380,000,000 342,000,000 380,000,000 

(วงเงินที� 4:100 ลา้นบาท) 50,000,000 75,000,000 50,000,000 75,000,000 

(วงเงินที� 5:145 ลา้นบาท) 119,110,000 139,822,000 119,110,000 139,822,000 

รวม 571,110,000 703,322,000 571,110,000 703,322,000 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนด 

 ชาํระภายในหนึ�งปี 

 

(161,712,000) 

 

(132,212,000) 

 

(161,712,000) 

 

(132,212,000) 

สุทธิ 409,398,000 571,110,000 409,398,000 571,110,000 
 

 

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 703,322,000  618,214,735  703,322,000  542,081,200 

กูเ้พิ�มระหว่างปี -  250,128,800  -  250,128,800 

ชาํระคืนระหว่างปี (132,212,000) (165,021,535) (132,212,000) (88,888,000) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 571,110,000  703,322,000  571,110,000  703,322,000 
 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทักูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน โดยแบ่งเงินกูเ้ป็น                  

5 วงเงินและมีเงื�อนไขที�สาํคญัดงันี�  
 

18.1 วงเงินที� 1 เป็นเงินกูข้องบริษทั วงเงิน 200.00 ลา้นบาท 

-  กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน โดยชาํระในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน  

   และธนัวาคมของทุกปี รวม 10 งวดๆ ละ 20 ลา้นบาทโดยชาํระเงินตน้งวดแรกในเดือนธนัวาคม 2557 

-  อตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน 

-  มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและขอ้ปฎิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 15 
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18.2 วงเงินที� 2 เป็นเงินกูข้องบริษทัวงเงิน 50.00 ลา้นบาท 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน โดยชาํระทุกวนัสุดทา้ยของเดือน รวม 60 งวด โดยงวดที� 1 

ถึงงวดที�  59 ชําระงวดละ 0.83 ล้านบาท และงวดสุดท้ายชําระคืนส่วนที� เหลือทั� งหมด                       

โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2555  

- อตัราดอกเบี� ยร้อยละ AMLR ต่อปีกาํหนดชําระดอกเบี� ยทุกสิ�นเดือน (อตัราดอกเบี� ย AMLR                   

คือ อตัราดอกเบี� ย MLR เฉลี�ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละ

ธนาคารกสิกรไทย) 

- มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและขอ้ปฎิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 15 

 

18.3 วงเงินที� 3 เป็นเงินกูข้องบริษทัวงเงิน 380.00 ลา้นบาท 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน โดยชาํระในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน 

และมีนาคมของทุกปีรวม 10 งวดๆ ละ 38 ลา้นบาท โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในเดือนกนัยายน 2560 

- อตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน 

- มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและขอ้ปฏิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที�15 

 

18.4 วงเงินที� 4 เป็นเงินกูข้องบริษทัวงเงิน 100.00 ลา้นบาท 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน โดยชาํระในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน โดยชาํระ

เงินตน้งวดแรกในเดือนมีนาคม 2559 

- อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.00 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน 

- มีหุน้บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 85 ลา้นหุน้ เป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั 

 

18.5 วงเงินที� 5 เป็นเงินกูข้องบริษทัวงเงิน 145.00 ลา้นบาท 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน โดยชาํระทุกวนัสุดทา้ยของเดือน รวม 84 งวด งวดที� 1              

ถึง 83 ชาํระงวดละ 1.73 ลา้นบาท และงวดสุดทา้ยชาํระคืนส่วนที�เหลือทั�งหมด โดยชาํระเงินตน้

งวดแรกในเดือนตุลาคม 2559  

- อตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR- 2.55 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน 

- มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและขอ้ปฎิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 15 
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19. หนี� สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 
 

ประกอบดว้ย จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว มีดงันี�  
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว        

-  ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 5,340,606  3,714,938  4,830,169  2,972,133 

-  ครบกาํหนด 1-5 ปี 17,871,406  604,067  17,871,406  191,437 

รวมหนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 23,212,012  4,319,005  22,701,575  3,163,570 

หกั  ดอกเบี�ยจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าระยะยาว (2,647,248)  (320,086) (2,633,471) (270,997) 

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 20,564,764  3,998,919  20,068,104  2,892,573 

หกั  ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (4,437,636)  (3,417,830

) 

(3,940,976) (2,712,383) 

หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว-สุทธิ 16,127,128  581,089  16,127,128  180,190 
 

ณ ว ันที�  31  ธันวาคม 2560 และ 2559 ก ลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าการเ งินกับบริษัทลิซซิ� ง                              

โดยมีระยะเวลาเช่า 3-5 ปี คิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 3.96-5.50 ต่อปี เท่ากันทั� งสองปี  ซึ� งกรรมสิทธิ�                      

ในยานพาหนะยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจนกวา่กลุ่มบริษทัจะจ่ายเงินค่าเช่าหรือจ่ายเงินซื�อเมื�อครบตามภาระผกูพนั

ในสัญญา 

 

20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จตามข้อกําหนดของ

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

การเปลี�ยนแปลงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560  

และ 2559 มีดงันี�  
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณวนัที� 1 มกราคม 18,524,620  16,993,351  10,178,738  9,239,984 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,428,018  1,406,639  819,100  798,885 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 435,754  378,803  289,064  252,844 

ผลประโยชน์จ่าย (9,811,898)  (254,173)  (5,594,386)  (112,975) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณวนัที� 31 ธนัวาคม 10,576,494  18,524,620  5,692,516  10,178,738 
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ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ตน้ทุนขาย 572,511  550,705  267,288  253,031 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,291,261  1,234,737  840,876  798,698 

รวม 1,863,772  1,785,442  1,108,164  1,051,729 
 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัที�สําคญัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�                 

31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 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� งมีระยะเวลาครบกาํหนดใกล้เคียงกับกาํหนดชาํระของหนี� สิน

ค่าตอบแทนพนกังาน 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัที�อาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.50 (365,669) (362,196) (214,621) (221,466) 

อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50 390,735 387,152 229,295 236,403 

อตัราการขึ�นเงินเดือน เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.50 520,280 488,520 311,899 305,373 

อตัราการขึ�นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50 (487,577) (460,255) (292,671) (288,364) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.00 (1,054,696) (999,202) (634,020) (627,328) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ลดลงร้อยละ 1.00 931,365 888,567 732,225 714,174 
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21. สินทรัพย(์หนี� สิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี�  
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,734,784  7,790,432  -  - 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (298,439,278)  (310,267,252)  (249,701,916)  (259,221,121) 

สุทธิ (295,704,494)  (302,476,820)  (249,701,916)  (259,221,121) 
 

 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสุทธิที�เกิดขึ�นในระหว่างปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี�  
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 

1 มกราคม 

2560 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้าย 

ในงบกาํไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 27) 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 27) 

 ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

2560 

 ณ วนัที� 

1 มกราคม 

2560 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้าย 

ในงบกาํไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 27) 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 27) 

 ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี               

ลูกหนี�การคา้ 1,215,386  495,362  -  1,710,748 -  -  -  - 

สินคา้คงเหลือ -  116,591  -  116,591 -  -  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,203,976  (882,584)  -  321,392 -  -  -  - 

อื�นๆ 5,371,070  (4,785,017)  -  586,053 -  -  -  - 

รวม 7,790,432  (5,055,648)  -  2,734,784  -  -  -  - 

               

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี               

ลูกหนี�การคา้ 1,808,814  (354,094)  -  1,454,720 -  -  -  - 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,108,070  -  -  1,108,070 1,108,070  -  -  1,108,070 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ (313,040,185)  (266,493)  11,061,386  (302,245,292) (256,634,048)  (2,627,524)  11,061,386  (248,200,186) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,500,948  (1,102,395)  -  1,398,553 2,035,748  (897,245)  -  1,138,503 

อื�นๆ (2,644,899)  2,444,694  44,876  (155,329) (5,730,891)  1,937,712  44,876  (3,748,303) 

รวม (310,267,252)  721,712  11,106,262  (298,439,278) (259,221,121)  (1,587,057)  11,106,262  (249,701,916) 

สุทธิ (302,476,820)  (4,333,936)  11,106,262  (295,704,494) (259,221,121)  (1,587,057)  11,106,262  (249,701,916) 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 

1 มกราคม 

2559 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้าย 

ในงบกาํไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 27) 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 27) 

 ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

2559 

 ณ วนัที� 

1 มกราคม 

2559 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้าย 

ในงบกาํไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 27) 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 27) 

 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) 

 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยสี�แห่งมีผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดจากขาดทุนทาง

ภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 131.74 ลา้นบาท และ 109.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพื�อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เนื�องจากความไม่แน่นอนที�จะใชป้ระโยชน์

ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต) 

 

22. ทุนเรือนหุน้ 
 

 ราคาตาม  2560  2559 

 มูลค่าหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (หน่วย : หุน้)  (หน่วย : บาท)  (หน่วย : หุน้)  (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน          

หุน้สามญัตน้ปี 0.50  383,327,610  191,663,805  290,399,934  145,199,967 

บวก 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  383,327,610  191,663,805 
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 ราคาตาม  2560  2559 

 มูลค่าหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (หน่วย : หุน้)  (หน่วย : บาท)  (หน่วย : หุน้)  (หน่วย : บาท) 
 

ทุนที�ออกและชําระแล้ว          

หุน้สามญัตน้ปี 0.50  383,327,181  191,663,591  290,399,858  145,199,929 

บวก 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  383,327,181  191,663,591 

 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมตัิการ

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�อรองรับการจดัสรรกาํไรเพื�อจ่ายหุ้นปันผลในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล               

มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นปันผลทั�งหมดไม่เกิน 58,079,972 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

29,039,986 บาท บริษทัไดด้าํเนินการจดเปลี�ยนแปลงการเพิ�มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษทัพร้อมทั�งแกไ้ข

หนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2559 
 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั� งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมติั            

ล ด ทุนจดท ะเ บี ยนและ แก้ไ ขหนัง สื อบ ริคณ ห์ส นธิข องบ ริษัท จา ก เ ดิม  1 74 ,2 3 9 , 9 15 .0 0  บ า ท                         

เป็น 174,239,822.50 บาท โดยวธีิการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที�คงเหลือจากการเพิ�มทุนและจดัสรรหุ้นปันผล 

จาํนวน 185 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 191,663,805.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 

34,847,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน                       

จาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยูใ่นอตัราจดัสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท           

มีผลใหทุ้นที�ออกและเรียกชาํระแลว้เพิ�มขึ�น 17.42 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้เพิ�มขึ�น 17.42 ลา้นบาท 
 

บริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ล ้ว                 

เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2559 
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23. ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารอง

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรอง

จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทุนสํารองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมา

จ่ายเงินปันผลได ้ ซึ� งในปี 2560 และ 2559 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ�มจากเดิมจาํนวน                   

1.08 ลา้นบาท และ 3.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

24. เงินปันผลจ่าย 
 

  เงินปันผลจ่าย 

และหุน้ปันผล 

เงินปันผล 

จ่ายต่อหุน้ 

หุน้ปันผล 

จ่ายต่อหุน้ 

 

เงินปันผล อนุมติัโดย (หน่วย : บาท) (บาท) (บาท) วนัที�จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก 

กาํไรของปี 2559 

ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ 

ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 27เมษายน 2560 

 

22,999,931 

 

0.06 

 

- 

 

26 พฤษภาคม 2560 
      

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก 

กาํไรของปี 2558 

ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ 

ประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 28เมษายน 2559 

 

46,786,644 

 

0.0611111111 

 

0.10 

 

27 พฤษภาคม 2559 

 

25. การบริหารจดัการทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงินคือการดาํรงไว ้ ซึ� งความสามารถในการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องการดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสมและการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน                      

ไม่ใหเ้กินขอ้กาํหนดของสัญญากูย้มื 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเป็น 0.63 : 1.00 

และ 0.64 : 1.00 ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเป็น 0.53: 1.00 และ

0.58: 1.00 ตามลาํดบั 
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26. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 187,362,391  170,199,255  64,025,477  52,603,520 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 903,844,977  1,024,660,001  -  - 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 7,869,133  25,875,963  -  - 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  (1,820,131)  1,396,370  -  - 

ค่าเสื�อมราคา 131,187,133  116,315,627  28,440,219  22,795,864 

ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 51,259,779  40,742,647  -  - 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานคลงัสินคา้ 30,302,057  26,213,932  34,585,605  31,118,101 

ค่าสาธารณูปโภค 62,909,821  66,134,673  3,468,185  3,721,034 

ตน้ทุนทางการเงิน 43,580,799  44,200,593  31,420,977  29,904,077 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอื�น 187,333,525  100,398,401  99,959,097  61,785,990 

รวม 1,603,829,484  1,616,137,462  261,899,560  201,928,586 

 
 

27. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559                    

มีรายละเอียดดงันี�  
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 36,049,443  30,980,144  8,256,519  7,402,357 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 21)        

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว 4,333,936  (9,836,221)  1,587,057  840,844 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 40,383,379  21,143,923  9,843,576  8,243,201 
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ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559               

มีรายละเอียดดงันี�  
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

 ก่อนภาษ ี  รายได ้  สุทธิจาก  ก่อนภาษ ี รายได ้ สุทธิจาก 

 เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้ เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า         

ยติุธรรมของเงินลงทุน (224,380) 44,876  (179,504) 780,181 (156,036)  624,145 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน (55,306,928) 11,061,386  (44,245,542) 970,141,201 (194,028,240)  776,112,961 

รวม (55,531,308) 11,106,262  (44,425,046) 970,921,382 (194,184,276)  776,737,106 
  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

 ก่อนภาษ ี  รายได ้  สุทธิจาก  ก่อนภาษ ี รายได ้ สุทธิจาก 

 เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้ เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า        

ยติุธรรมของเงินลงทุน (224,380) 44,876  (179,504) 780,181 (156,036)  624,145 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน (55,306,928) 11,061,386  (44,245,542) 844,977,529 (168,995,506) 675,982,023 

รวม (55,531,308) 11,106,262  (44,425,046) 845,757,710 (169,151,542) 676,606,168 
 

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบญัชีกับ                 

อตัราภาษีที�ใชส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งันี�  
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 รวม 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 14,813,016  168,631,206  183,444,222 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0  ร้อยละ 20   

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคณูอตัราภาษ ี -  33,726,241  33,726,241 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:      

รายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้ภาษี -  (13,363,988)  (13,363,988) 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ -  17,142,689  17,142,689 

ขาดทุนทางภาษี -  (977,279)  (977,279) 

อื�นๆ -  (478,220)  (478,220) 

รวม -  36,049,443  36,049,443 

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว -  4,333,936  4,333,936 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน -  40,383,379  40,383,379 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 รวม 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (2,631,233)  135,940,978  133,309,745 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0  ร้อยละ 20   

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี -  27,188,196  27,188,196 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:      

รายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้ภาษี -  (2,825,589)  (2,825,589) 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ -  7,665,295  7,665,295 

ขาดทุนทางภาษี -  (6,255,080)  (6,255,080) 

อื�นๆ -  5,207,322  5,207,322 

รวม -  30,980,144  30,980,144 

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว -  (9,836,221)  (9,836,221) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน -  21,143,923  21,143,923 

 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 106,698,835  79,920,247 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 21,339,767  15,984,049 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:    

รายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้ภาษี (12,596,648)  (8,331,755) 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 4,428,651  3,991,177 

อื�นๆ (4,915,251)  (4,241,114) 

รวม 8,256,519  7,402,357 

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว 1,587,057  840,844 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 9,843,576  8,243,201 
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28. กาํไรต่อหุน้ 
 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไรสาํหรับปี(หน่วย : บาท) 116,611,736 99,405,359  96,855,259 71,677,046 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ 1 มกราคม (หน่วย : หุน้) 383,327,181 348,479,645  383,327,181 348,479,645 

ผลกระทบจากหุน้ที�ออกและจาํหน่ายในระหวา่งปี (หน่วย : หุน้) - 8,854,702  - 8,854,702 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ (หน่วย : หุน้) 383,327,181  357,334,347  383,327,181  357,334,347 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.30 0.28  0.25 0.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

67 ส่วนที� 2 งบการเงินประจาํปี 2560 
 

29.  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี�  
                                     (หน่วย : พนับาท) 

 ธุรกิจบริการขนถ่าย 

และให้เช่าคลงัสินคา้ 

ธุรกิจให้เช่าโรงงาน 

และอาคารชุด 

ธุรกิจท่าเทียบเรือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย 

แป้งสาลีและกระสอบ 

ธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจอื�นๆ รายการระหวา่งกนั รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                 

รายไดจ้ากการขาย - - - - - - 1,345,568 1,397,094 114,027 59,124 - - - - 1,459,595 1,456,218 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 114,742 130,035 102,192 104,262 86,727 37,108 - - - - - - - - 303,661 271,405 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 84,846 94,544 - - - - 14,264 14,670 - - 1,715 7,568 (100,825) (116,782) - - 

รวมรายได ้ 199,588 224,579 102,192 104,262 86,727 37,108 1,359,832 1,411,764 114,027 59,124 1,715 7,568 (100,825) (116,782) 1,763,256 1,727,623 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 80,491 88,729 39,172 40,578 38,363 5,597 271,832 197,627 41,496 19,702 274 1,586 (9,651) (13,994) 461,977 339,825 

รายไดอื้�น               24,018 27,824 

ค่าใชจ่้ายในการขายและให้บริการ               (43,649) (40,333) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (215,321) (143,806) 

ตน้ทุนทางการเงิน               (43,581) (44,200) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม               - (6,000) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (40,383) (21,144) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน               143,061 112,166 

(หัก) กาํไรส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย                 

  ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย               (26,449) (12,761) 

กาํไรสาํหรับปี               116,612 99,405 

สินทรัพยท์ี�ใชใ้นส่วนงาน :-                 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 24,350 10,574 2,953 2,839 13,284 11,836 191,876 195,216 - - - - (14,751) (2,441) 217,712 218,024 

สินคา้คงเหลือ 1,034 2,266 - - - - 814,279 545,340 - - - - (33) (10) 815,280 547,596 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - 97,768 129,876 - - - - 97,768 129,876 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 11,424 11,674 107,943 113,159 357,062 352,128 - - - - - - - - 476,429 476,961 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์:                 

- ส่วนที�จาํแนกได ้ 1,984,946 1,752,580 250,669 266,374 220,286 232,081 762,337 1,088,173 - - 15 20 4,753 4,638 3,223,006 3,343,866 

- ส่วนกลาง 14,724 39,016 1 - - - - - - - - - - - 14,725 39,016 

สินทรัพยอื์�น               169,132 196,369 

สินทรัพย์รวม           
  

  5,014,052 4,951,708 
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รายได้กิจการท่าเทียบเรือ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ส่วนหนึ� งจาํนวน                 

70.48 ล้านบาท และ 31.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นรายได้กิจการท่าเทียบเรือที�แสดงยอดสุทธิจากค่าจา้ง

บริหารท่าเทียบเรือ  โดยผูรั้บจา้งตกลงชาํระค่าจา้งเท่ากบัอตัราที�ตกลงร่วมกนัในการประกนัรายไดที้�เกิดจาก

การรับจ้างตามสัญญาว่าจ้างบริหารท่าเทียบเรือซึ� งสัญญามีกาํหนดระยะเวลาว่าจ้าง 3 ปี นับตั�งแต่วนัที�                          

16 สิงหาคม 2559 
 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้รายใหญ่ที�มีมูลค่าการขาย             

สูงกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 
 

30.  ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�น 
 

30.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นดงันี�  
 

  งบการเงินรวม 

 สกุลเงิน 2560 2559 

 (หน่วย) วงเงินทั�งสิ�น ใชไ้ป คงเหลือ วงเงินทั�งสิ�น ใชไ้ป คงเหลือ 

เลตเตอร์ออฟการันตี พนับาท 63,100 35,074 28,026 63,100 35,074 28,026 

เลตเตอร์ออฟเครดิต พนับาท 2,810,000 871,124 1,938,876 2,810,000 560,558 2,249,442 

เลตเตอร์ออฟเครดิต พนัดอลลาร์ 

สหรัฐ 

 

18,318 

 

121 

 

18,197 

 

18,000 

 

536 

 

17,464 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ พนับาท 2,015,000 250,283 1,764,717 2,053,215 397,635 1,655,580 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั�น พนับาท 365,000 36,000 329,000 365,000 63,000 302,000 
   

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงิน 2560 2559 

 (หน่วย) วงเงินทั�งสิ�น ใชไ้ป คงเหลือ วงเงินทั�งสิ�น ใชไ้ป คงเหลือ 

เลตเตอร์ออฟการันตี พนับาท 18,100 16,794 1,306 18,100 16,794 1,306 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั�น พนับาท 145,000 18,000 127,000 145,000 63,000 82,000 

ค ํ�าประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย พนับาท 380,000 380,000 - 380,000 380,000 - 
 

วงเงินสินเชื�อดงักล่าวขา้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 15 
 

30.2  กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตั�ง

เครื�องจกัรดงันี�  
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หน่วยและสกลุเงิน 2560 2559 2560 2559 

มูลค่างานตามสญัญา พนับาท 36,828 72,005 31,375 71,304 

ภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญา พนับาท 11,461 31,851 9,806 31,781 
      

มูลค่างานตามสญัญา พนัยโูร - 6,008 - - 

ภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญา พนัยโูร - 300 - - 
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30.3 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัการทาํสัญญาซื�อและขายสินคา้ล่วงหนา้ที�ยงัไม่ส่งมอบดงันี�  
 

    งบการเงินรวม 

  หน่วยและสกลุเงิน  2560  2559 

สญัญาซื�อวตัถุดิบล่วงหนา้  พนัดอลลาร์สหรัฐฯ  3,078  10,267 
 

30.4  กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานดา้นผูใ้ห้เช่าซึ� งจะก่อให้เกิดรายไดค้่าเช่าใน

อนาคตและมีภาระผูกพนัจากสัญญาจ้างบริหารท่าเทียบเรือ ซึ� งจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตสําหรับ

ระยะเวลาแต่ละช่วงดงันี�  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภายในหนึ�งปี 182,286  154,875  57,121  53,592 

2-5 ปี 97,386  256,472  64,811  92,036 

5 ปี ขึ�นไป 1,161  1,742  321,391  334,218 

รวม 280,833  413,089  443,323  479,846 
 

30.5  กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานดา้นผูเ้ช่าซึ� งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายค่าเช่า                        

ในอนาคตสาํหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดงันี�  

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

ภายในหนึ�งปี 3,549  8,266 

2-5 ปี 14,781  14,630 

5 ปี ขึ�นไป 5,389  9,193 

รวม 23,719  32,089 

 

31.  เครื�องมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงอนัเกี�ยวเนื�องกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย อตัราแลกเปลี�ยนใน

ตลาดและจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ� งกลุ่มบริษทัจะพิจารณาใช้เครื� องมือทางการเงินที�

เหมาะสม เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายที�จะถือหรือออกเครื�องมือ

ทางการเงินเพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้ 
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ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบับญัชีลูกหนี� การคา้ ซึ� งส่วนใหญ่เกิดจาก

การขายและการให้บริการกบัลูกคา้  อยา่งไรก็ตามเนื�องจากกลุ่มบริษทัมีนโยบายการให้สินเชื�อที�ระมดัระวงั 

นอกจากนี� ลูกหนี�ของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยลูกหนี� หลายราย ดงันั�นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความ

เสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหนี�  

 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�เกิดขึ�นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี� ยในตลาด                

ในอนาคต ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม                

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจดัสรรเงินกูย้ืมที�เป็นอตัรา

ดอกเบี� ยคงที�และลอยตวัให้เหมาะสม และสอดคล้องกบักิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทัซึ� งมีรายละเอียด                   

ส่วนใหญ่ ดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไม่มี  รวม  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี  2 ถึง 5 ปี  ปรับขึ�นลง  ดอกเบี�ย    ดอกเบี�ย 

    ตามราคาตลาด      

สินทรัพย์ทางการเงนิ            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  115,128,466  16,746,504  131,874,970  0.13-0.75 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น-พนัธบตัรรัฐบาล -  845,795  -  -  845,795  4.50 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น -  -  -  217,712,399  217,712,399  - 

รวม -  845,795  115,128,466  234,458,903  350,433,164   
           

หนี�สินทางการเงนิ            

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 595,654,160  -  36,000,000  -  631,654,160  2.25-3.73 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  571,110,000  -  571,110,000  3.33-4.03 

หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 4,437,635  16,127,129  -  -  20,564,764  3.96-5.50 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  -  335,815,214  335,815,214  - 

รวม 600,091,795  16,127,129  607,110,000  335,815,214  1,559,144,138   
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(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  0.10-0.75 

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  3.96-5.50 

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   

  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไม่มี  รวม  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี  2 ถึง 5 ปี  ปรับขึ�นลง  ดอกเบี�ย    ดอกเบี�ย 

    ตามราคาตลาด      

สินทรัพย์ทางการเงนิ            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  16,570,585  537,430  17,108,015  0.13-0.38 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น-พนัธบตัรรัฐบาล -  370,014  -  -  370,014  4.50 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น -  -  -  8,842,637  8,842,637  - 

รวม -  370,014  16,570,585  9,380,067  26,320,666   

           

หนี�สินทางการเงนิ            

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -  -  18,000,000  -  18,000,000  2.80-3.10 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  571,110,000  -  571,110,000  3.33-4.03 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้ง -  -  224,000,000  -  224,000,000  1.63-1.75 

หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 3,940,976  16,127,128  -  -  20,068,104  5.11-5.50 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  -  32,548,736  32,548,736  - 

รวม 3,940,976  16,127,128  813,110,000  32,548,736  865,726,840   
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 -  -  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  5.11-5.50 

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   

 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ความเสี� ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่เกี�ยวข้องกบัการนําเข้าวตัถุดิบและ                                 

ซื� อสินทรัพย์เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี� สินที�เป็น                               

เงินตราต่างประเทศ   ซึ� งไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนโดยมีรายละเอียด  ดงันี�  

  งบการเงินรวม 

สกลุเงิน  2560 2559 

ยโูร  - 300,400 

ดอลลาร์สหรัฐ  360,276 - 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้าํสัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนในการจ่ายชาํระหนี� สินในรูปเงินตรา

ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

  งบการเงินรวม 

 หน่วยและสกลุเงิน 2560 2559 

จาํนวนเงินที�ทาํสญัญา ดอลลาร์สหรัฐฯ 7,942,945 14,436,789 

มลูค่าตามสญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 262,829,133 508,796,689 

มลูค่ายติุธรรมตามสญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 258,910,574 517,176,558 
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื� อเ งินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อัตราที�ก ําหนด                         

โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั�น ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

มูลค่ายติุธรรม 
 

เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั�นและเงินกูย้ ืม                       

มีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงเชื�อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สินทางการเงินดงักล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
 

32.  กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 
 

กลุ่มบริษทัและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา              

ที�ขึ�นอยูก่บัอายงุานของพนกังาน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี� มีสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ�งเป็นผูบ้ริหาร

จดัการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ                  

กลุ่มบริษทัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ตามงบการเงินรวมไดจ่้ายเงินสมทบกองทุน

เป็นจาํนวน 0.86 ลา้นบาท และ 0.75 ลา้นบาท ตามลาํดบัและตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 0.19 ลา้นบาท 

และ 0.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

33.  ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

แยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  
 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ที�ดินที�แสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่ - - 1,677,979,695 1,677,979,695 
     

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้ 1,278,387,500 - - 1,278,387,500 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 954,867,340 954,867,340 
     

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 31) - 258,910,574 - 258,910,574 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (หมายเหตุ 10) 2,292,589 - - 2,292,589 

ที�ดินที�แสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่ - - 1,736,345,695 1,736,345,695 
     

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้ 785,393,939 - - 785,393,939 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 897,473,055 897,473,055 
     

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 31) - 517,176,558 - 517,176,558 

     

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ที�ดินที�แสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่ - - 1,410,433,570 1,410,433,570 
     

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้ 1,278,387,500 - - 1,278,387,500 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 1,049,304,833 1,049,304,833 

 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (หมายเหตุ 10) 2,292,589 - - 2,292,589 

ที�ดินที�แสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่ - - 1,468,799,570 1,468,799,570 
     

สินทรัพย์ที�เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้ 785,393,939 - - 785,393,939 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 984,961,923 984,961,923 
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3.4  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� ง ไดรั้บส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 58-2293-1-00-1-0                  

ลงวนัที� 31 สิงหาคม 2558 ในกิจการขนถ่ายสินคา้สําหรับเรือบรรทุกสินคา้จากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 

วรรค 1, 31 วรรค 4 และ 34 และใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบ

กิจการที�ได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนมี

กาํหนด เวลา 5 ปี แต่ไม่เกิน 198.00 ลา้นบาท ทั�งนี� จะปรับเปลี�ยนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที�ดิน

และทุนหมุนเวยีนที�แทจ้ริง นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 

 

3.5  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 2/2561 ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)               

เมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ ้น ซึ� งจะจดัขึ� น                     

ในวนัที� 26 เมษายน 2561 เพื�อขออนุมติัการจดัสรรกาํไรจากการดาํเนินงานปี 2560 เป็นสํารองตามกฎหมาย

จาํนวน 1.08 ลา้นบาท และให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจาํนวน

เงินทั�งสิ�น 26.83 ลา้นบาท 

 

3.6  การอนุมติังบการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินแลว้ เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

_________________________________ 


