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วิสยั ทัศน์
เราคือ กลุ ่ม บริษ ทั ให้บ ริก ารด้า นโลจิส ติก ส์ และดํา เนิน ธุร กิจ ทีเกียวข้อ งกับ อาหารในระดับ มาตรฐานสากล
ภายใต้การให้บริการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพือการพัฒนาอย่าง

พันธกิจ
1) ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ อย่างต่อเนืองใน ระดับสากล
2) เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า และสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ทเกี
ี ยวข้อง
3) บริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพือเพิมศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการควบคุมต้นทุน
และควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับมาตรฐาน
4) ส่งเสริม การพัฒนา สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือง เพือนํ าไปสู่การเพิมมูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค
(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
5) สร้างผลประโยชน์ทเป็
ี นธรรมร่วมกัน ระหว่างหุน้ ส่วนทางธุรกิจ เพือความสําเร็จทียังยืน
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ปี 2561 เป็ นอีกหนึ่งปี ทล่ี ำบำกสำหรับภำพรวมของ
ธุรกิจโดยทัวไป
่ ซึง่ อำจจะมีกระทบมำจำกหลำยปั จจัย
คณะกรรมกำรและผู้ บ ริ ห ำรของบริ ษั ท ต้ อ งทุ่ ม เท
ควำมสำมำรถเพื่อ ขับ เคลื่อ นให้เ จริญ เติ บ โตอย่ ำ ง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพำะในระหว่ ำงควำมกดดัน ของกำร
แข่งขันและภำวะเศรษฐกิจตกต่ำ
บริษัท ได้ปรับกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวกับกำร
บริกำรด้ำนขนส่งและโลจิสติก ส์ และดำเนินธุรกิจ ใน
ด้ำนกำรให้บริกำรขนถ่ำยสินค้ำ ท่ำเทียบเรือ รวมทัง้
โกดังสินค้ำให้เช่ำ พร้อมกับกำรดูแลสิง่ แวดล้อมและ
สังคมด้วยวิ สยั ทัศน์ “เป็ นผู้นำด้ำนโลจิ สติ กส์และ
ดำเนิ นธุรกิ จที่ เกี่ยวกับอำหำร ในระดับมำตรฐำนสำกล
ภำยใต้ กำรบริ หำรงำนที่ มีประสิ ทธิ ภำพด้วยหลัก
ธรรมำภิ บำล เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น” มุ่งพัฒนำ
ธุ ร กิ จ อย่ ำ งยั ง่ ยื น เป็ นรู ป ธรรม และเป็ นมิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อมภำยใต้หลักธรรมำภิบำลที่ ดโี ปร่งใส เป็ น
ธรรม ตรวจสอบได้ เป็ นองค์กร ที่มุ่ ง พัฒนำควำมคิด
บุคลำกรให้เติบโตอย่ำงมีควำมรูแ้ ละร่วมกันต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ วัตถุประสงค์ทส่ี ำคัญอีกประกำรหนึ่ง
คือ กำรสร้ ำ งก ำไรให้ก ับ บริษัท และสำมำรถจัด สรร
ผลประโยชน์ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ให้มำกทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะทำได้

ในนำมของประธำนกรรมกำร ผมขอขอบคุณสำหรับ
ควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมันจำกผู
่
ถ้ อื หุน้ นักลงทุน
สถำบัน กำรเงิน พัน ธมิต รทำงธุร กิจ ลูก ค้ำ ตลอดจน
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกท่ำนทีไ่ ด้ร่วมแรงร่วมใจช่วย
ด ำเนิ น ธุ ร กิจ ด้ ว ยควำมเสีย สละ ทุ่ ม เท อดทนและ
ซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทประสบควำมสำเร็จจนถึง ทุ ก
วันนี้ บริษทั ขอยืนยันว่ำจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ตระหนักถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
รวมถึง มีควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม เพื่อให้
บริษทั เติบโตอย่ำงยังยื
่ น

ในปี 2561 บริษทั สำมำรถทำกำไรเพิม่ ขึน้ ได้เกือบ 48
ล้ำนบำท และบริษทั ประกำศจ่ำยเงินปั นผล 12 สตำงค์
ต่ อ หุ้ น ซึ่ ง เ ป็ น ก ำ รยื น ยั น ว่ ำ บ ริ ษั ท ไ ด้ ป ระ สบ
ควำมส ำเร็ จ กั บ กำรปรั บ แผนธุ ร กิ จ และกำรปรั บ
โครงสร้ำงกลยุทธ์

(นายปรี ชา อรรถวิภชั น์)
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
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บมจ. ไทยชูกำร์ เทอร์มินอล จำกัด เป็ นหนึ่งในผู้นำ
ด้ำนบริกำรด้ำนขนส่งและโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจ
ในด้ำนกำรให้บริกำรขนถ่ำยสินค้ำ ท่ำเทียบเรือ รวมทัง้
โกดังสินค้ำให้เช่ำ ที่มีจุดเด่นด้ำนกำรให้บริกำรแบบ
ครบวงจร และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เพื่อ ให้ก ำรขับ เคลื่อ นธุ ร กิจ ของบริษัท เป็ น ไปอย่ ำ ง
มีประสิทธิผล จึงมีควำมจำเป็ นทีบ่ ริษทั จะต้องกำหนด
วิ ส ัย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ที่ บ ริ ษั ท จะต้ อ งด ำเนิ น กำร
ในปี 2561 คณะผู้บริหำรจึงได้กำหนดวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจของบริษัทขึน้ เพื่อจะช่วยให้เป็ นแนวทำงกำร
ดำเนิ น งำนที่ประสบควำมสำเร็จและมีประสิทธิภำพ
ด้วยค่ำนิยมหลัก ได้แก่ วินยั กำรทำงำน, ควำมซื่อสัตย์
, ใจรักบริกำร และ ควำมสำมำรถ ซึ่งจะช่วยเป็ นแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิท่สี ร้ำงควำมสำเร็จและมีประสิทธิภำพ
สำหรับกำรดำเนินงำนในปี ทผ่ี ่ำนมำ บริษัทและบริษทั
ย่อยสำมำรถดำเนินธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
หัว ใจของควำมสำเร็จ มำจำกกำรให้ค วำมสำคัญกับ
ทรั พ ยำกรบุ ค คล โดยบริ ษั ท ฯ มี น โยบำยพั ฒ นำ
พนั ก งำนภำยในองค์ก รให้มีคุ ณ ภำพและเป็ น ก ำลัง
ส ำคัญ ในกำรร่ ว มสร้ ำ งสรรค์ น วัต กรรมใหม่ ๆ และ
พัฒนำด้วยควำมร่วมมือของทุกฝ่ ำย ที่สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร

บมจ.ไทยชูกำร์ เทอร์มนิ อล มุ่งมันที
่ พ่ ร้อมจะประกอบ
ธุรกิจด้วยควำมดูแลใส่ใจต่อผู้มสี ่วนได้เสีย เศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณ ตลอดจนมีธรรมภิบำลเป็ นเครื่องกำกับให้
กำรดำเนิ น กิจกรรมต่ ำงๆ เป็ น ไปด้ว ยควำมซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ในขณะเดียวกันก็มคี วำม
ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิง่ แวดล้อม อันจะเป็ นกุญแจสำคัญสู่กำรเติบโตของ
องค์กรอย่ำงยังยื
่ นได้อย่ำงแท้จริง

(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกมติคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ จำนวน 3 ท่ำน
โดยมี 1.นำยจเด็จ อิน สว่ ำ ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2.นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล กรรมกำรซึง่ เป็ นผูม้ คี วำมรูท้ ำงด้ำน
บัญชี และ 3.นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกี ำรประชุมรวม
4 ครัง้ และกรรมกำร ทุกท่ำนเข้ำร่ว มกำรประชุมครบทุกครัง้
กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน
ได้รำยงำนไว้
ในรำยงำนประจำปี 2561 และได้ดำเนินกำรต่ำงๆ สรุปได้ดงั นี้
1. ทบทวนรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตรมำสและ
ประจ ำปี ข องบริษัท และงบกำรเงิน รวมของบริษัท ย่ อ ย โดย
พิจำรณำข้อมูลทำงบัญชีกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน กำรควบคุ ม ภำยในที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรจัด ท ำงบ
กำรเงินดังกล่ำว โดยประชุมพิจำรณำร่วมกับผูบ้ ริหำรในสำยงำน
บัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ส ำนั ก งำน เอ เอ็ ม ซี จ ำกัด
ผู้ต รวจสอบบัญชีอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีกำรรำยงำนข้อสังเกต
จำกกำรสอบทำนและตรวจสอบ ทัง้ นี้ในระหว่ำงกำรสอบทำน
และตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไม่พบกำรทุจริตหรือกำรฝ่ ำฝื น
กฎหมำยของบริษทั และบริษทั ย่อย
2. เข้ำ ร่ ว มประชุ ม กับ บริษัท ตรวจสอบภำยใน
ธรรมนิติ จำกัด ผู้ต รวจสอบภำยใน เพื่อ ประเมิน ประสิทธิผล
และควำมพอเพียงของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่ วยงำน
ต่ำงๆ ประเด็นสำคัญทีต่ รวจพบตลอดจนติดตำมผลกำรปรับปรุง
แก้ไขประเด็นทีต่ รวจพบตลอดจนแนวทำงป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิด
ควำมเสียหำย ซึง่ นำเสนอโดย ผูต้ รวจสอบภำยใน โดยเน้นควำม
เป็ นอิสระของทัง้ ผูต้ รวจสอบภำยในและผูส้ อบบัญชีภำยนอก

5. พิจ ำรณำและให้ข ้อ เสนอแนะในกรณีท่ีอ ำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันระหว่ำงบริษทั และบริษทั ย่อย โดยถือหลักควำมโปร่งใสและ
กำรเปิ ด เผยข้อ มูล อย่ ำ งเพีย งพอตำมหลัก ในกำรปฏิบ ัติงำน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
6. ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผูต้ รวจสอบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภำยในตลอดจนพิจำรณำควำมรูค้ วำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ ของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน
รวมทัง้ ค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีและกำรตรวจสอบภำยในที่
เหมำะสมเพื่อ น ำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ ให้ค วำม
เห็น ชอบในกำรเสนอรำยชื่อผู้ส อบบัญชีและค่ำตอบแทนต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ สำหรับปี 2561
ในกำรด ำเนิน งำนตำมบทบำทหน้ ำ ที่ใ นปี 2561
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนและพิจำรณำกำรดำเนินงำน
ของบริ ษั ท โดยพิ จ ำรณำร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ำรที่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
ผู้ ต รวจสอบภำยในและผู้ ส อ บบั ญ ชี ภ ำยนอก โดยรวม
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่เหมำะสมและเพีย งพอและมีกำรดำเนิน งำนที่ส อดคล้อ งกับ
ข้อกำหนดกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประกอบธุรกิจ รวมทัง้ งบ
กำรเงิน ของบริษัท ฯ ได้จดั ทำขึ้น ตำมหลักกำรบัญชีท่รี ับ รอง
ทัว่ ไปเชื่อ ถือ ได้ โดยได้น ำระบบกำรบริห ำรควำมเสี่ย งและ
กระบวนกำรตรวจสอบมำพิจำรณำด้วยแล้ว

3. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนตรวจสอบ
ภำยในประจำปี 2561 โดยเน้นหนักในเรือ่ งทีจ่ ะมีควำมเสีย่ ง ที่
มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อธุรกิจทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย โดย
ติดตำมผลกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ-ภำยในให้
มีกำรดำเนิน กำรอย่ ำงถูกต้อ งและต่ อ เนื่อ งเพื่อ ให้กำรดำเนิ น
ธุร กิจของบริษัทในเครือ เป็ น ไปอย่ ำ งมีประสิทธิภ ำพและเกิด
ประสิทธิผลมำกทีส่ ุด
4. ทบทวนระบบกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนตำม
ข้อกำหนดกฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึง
กำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง โดยประชุมร่วมกับผูบ้ ริหำรสำยงำนบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภำยใน
4

(นายจเด็จ อินสว่าง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

01. นายปรีชา อรรถวิภชั น์
- ประธานกรรมการบริษทั
02. นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
- ประธานกรรมการบริหาร
03. นายจเด็จ อินสว่าง
- กรรมการอิสระ
- ประธานตรวจสอบ
04. นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
05. นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
- กรรมการบริษทั
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
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ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

06. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
07. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
08. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
09. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั
10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั
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ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

11. นายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ
- กรรมการบริษทั
12. นายวินย์ ชินธรรมมิตร
- กรรมการบริษทั
13. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
14. นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
15. นายพัลลภ เหมะทักษิณ
- กรรมการบริษทั
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
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ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2561

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 เป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิ จ
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษั ท ไทยชู ก าร์ เทอร์ มิ เ นิ ล จํ า กั ด (มหาชน) ครังที 11/2561 เมื อวัน ที
29 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมได้มีมติกําหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ โดยมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจทีโปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนและผลประโยชน์ของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใต้ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ดังนี
วิ ส ยั ทัศ น์ เราคือ กลุ่ม บริษัทให้บ ริการด้านโลจิสติกส์ และดําเนิน ธุรกิจทีเกียวข้องกับอาหารในระดับ
มาตรฐานสากลภายใต้การให้บริการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพือการพัฒนาอย่างยังยืน
พันธกิ จ
1) ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ อย่างต่อเนืองใน ระดับสากล
2) เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า และสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ทเกี
ี ยวข้อง
3) บริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพือเพิมศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการควบคุมต้นทุน
และควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับมาตรฐาน
4) ส่งเสริม การพัฒนา สินค้า ผลิตภัณ ฑ์ใหม่อย่างต่อเนือง เพือนํ าไปสู่การเพิมมูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค
(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
5) สร้างผลประโยชน์ทเป็
ี นธรรมร่วมกัน ระหว่างหุน้ ส่วนทางธุรกิจ เพือความสําเร็จทียังยืน
เป้ าหมายระยะยาว (ภายในปี
- ) ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั คือ การพัฒนาธุรกิจบริการขนถ่าย
สินค้าให้มคี วามสะดวกรวดเร็วเพือให้บริการแก่ลูกค้าทีนํ าสินค้าเข้ามาใช้บริการให้มีความหลากหลายขึนไม่เพียงแต่
เฉพาะสินค้าหลัก ได้แก่ นําตาลทรายดิบและนําตาลทรายขาวเท่านัน
เป้ าหมายระยะสัน (ปี
- ) เป็ นหนึงในผูใ้ ห้บริการทีดีแก่ลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ว มีสถานทีและ
สิงอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ มีระบบการบริการลูกค้าโดยลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจใน
สิน ค้า และบริก ารได้ต ลอดเวลาดูแ ลซ่ อ มบํ า รุง สถานทีตลอดจนเครืองจัก รต่ า งๆ เพือพร้อ มทีจะให้บ ริก ารแก่ ลูก ค้า
ตลอดเวลา
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) จัดตังขึนเมือ พ.ศ. 2519 โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมนํ าตาล
ประกอบด้วยโรงงานนําตาลจํานวน 9 โรงงาน เป็ นผูเ้ ริมก่อตังโดยใช้ชอว่
ื าบริษทั เดอะไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล คอปอเรชัน จํากัด
้
มีเปาหมายเพือใช้คลังสินค้าและท่าเทียบเรือบนพืนทีประมาณ 93 ไร่ และต่อมาซือทีดินเพิมเติมและสามารถขยาย
พืนทีถึงปจั จุบนั ออกไปเป็ น 152 ไร่ 3 งาน . ตารางวา เพือใช้เป็ นทีเก็บพักรอสินค้านําตาลเพือเตรียมขนถ่ายขึนเรือ
เดินสมุทรและวางแผนให้คลังสินค้าติดแม่นําเจ้าพระยาแห่งนีเป็ นศูนย์กลางของโรงงานนํ าตาลของกลุ่มสมาชิก ซึง
ประกอบด้วยโกดังเก็บสินค้าจํานวน 32 หลัง ท่าเทียบเรือจํานวน 3 ท่า ต่ อมาในปี 2520 ได้ก่อตังบริษัท ไทยชูการ์
คลังสินค้า จํากัด และบริษทั ไทยชูการ์ขนส่ง จํากัด ปี 2521 ก่อตังบริษทั ไทยชูการ์ ไซโลแวร์เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน จํากัด
และเมือมีลูกค้าโรงงานนอกกลุ่มสมาชิกเพิมมากขึน ในปี 2526 จึงได้ก่อตังบริษัท ชูการ์ไซโลคลังสินค้า จํากัด และปี
2530 ก่อตังบริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด บริษทั ดังกล่าวก่อตังขึนเพือดําเนินธุรกิจคลังสินค้าโดยสร้างคลังเก็บนําตาล
ทรายดิบแบบเทกองเพือรองรับธุรกิจขนถ่ายนําตาลเป็ นหลัก บริษทั เดอะไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล คอปอเรชัน จํากัด ได้รบั
อนุ ญาตเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที 13 กรกฎาคม 2533 และได้แปรสภาพเป็ น
บริษั ท มหาชนจํ า กัด ในปี 2537 ใช้ ชือใหม่ ว่ า “บริษั ท ไทยชู ก าร์ เทอร์มิเ นิ ล จํ า กัด (มหาชน)” ทะเบี ย นเลขที
0107537001692 มาจนถึงปจั จุบนั
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ในปี 2530 บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด (บริษทั ย่อย) จดทะเบียนจัดตังบริษทั มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
โดยแบ่ งออกเป็ นหุ ้น สามัญ จํา นวน 500,000 หุ ้น มูล ค่ า หุ ้น ละ 100.- บาท เรีย กชํา ระแล้ว หุ ้น ละ 25.- บาท
เป็ น เงิน 12,500,000 บาท บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 62.60 ของทุนจดทะเบียน
ดําเนินธุรกิจคลังสินค้า โดยรับฝากสินค้าประเภทนําตาลทรายดิบแบบเทกองและนําตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบเพือ
รอการขนถ่ายขึนเรือเดินสมุทร ซึง บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
ในปี 2544 บริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่บริษัท ไทยชูการ์คลังสินค้า จํากัด บริษัท ไทยชูการ์ไซโลแวร์เฮ้าส์
คอร์ปอเรชัน จํากัด และบริษัท ชูการ์ไซโลคลังสินค้า จํากัด ได้คืนใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสินค้าให้แก่สํานัก
พัฒนาธุรกิจคลังสินค้าและห้องเย็น กระทรวงพาณิชย์ เหลือเพียงบริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด ทีดําเนินธุรกิจคลังสินค้า
เพียงแห่งเดียว ทังนีเพือลดความซําซ้อนของงานด้านเอกสารลงและบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลียนแปลงชือ
เพือดําเนินธุรกิจต่างๆ ทีมีความหลากหลายขึน ดังนี
ในปี 2548 บริษัท ไทยชูการ์ ไซโลแวร์เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน จํากัด เปลียนชือเป็ น บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
มีทุนจดทะเบียนจํานวน 50 ล้านบาท เรียกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าจดทะเบียนประกอบธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัยโดยมี
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่รอ้ ยละ 79.78 ปจั จุบนั ดําเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัยโดยมี
อาคารทีพักอาศัยขนาดความสูง 9 ชัน มีห้องพักจํานวน 262 ห้อง ตังอยู่ในซอยเอราวัณ สิงทอ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุ ทรปราการ ในปี 2558 มีผู้เช่ าอยู่ร้อยละ 94.07 ของห้องพักทังหมด และในปี 2552 ได้
ก่อสร้างอาคารให้เช่าพักอาศัยเพิมอีก 1 หลัง มีห้องพักประมาณ 45 ห้อง ตังอยู่บนทีดินของบริษัทฯ ในซอยสยามไซโล
ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เริมดําเนินการให้เช่าพักอาศัยได้ในช่วงไตรมาสที 3 ของปี
2552 ในปี 2558 มีผเู้ ช่าอยูร่ อ้ ยละ 97. ของห้องพักทังหมด
ในปี 2549 บริษัท ไทยชูการ์ค ลังสิน ค้า จํากัด เพิมทุ น จดทะเบีย นจาก 10 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท
เพือดําเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้ งสาลีและเปลียนชือเป็ น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด โดยเริมดําเนินการตังแต่
เดือนมิถุนายน 2550 และจดทะเบียนเพิมทุนอีกจํานวน 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท โดยมีบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล
จํ ากัด (มหาชน) ถื อหุ้ น อยู่ ร้อยละ 98.82 ต่ อมาในเดือนกุ ม ภาพั นธ์ 2553 จดทะเบี ยนลดทุ น ลงเหลือ 200 ล้ านบาท
เพือดําเนินการยืนคําขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ 98.82 ต่ อมาในเดือนมิถุนายน 2553 ได้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด โดยใช้ชือว่า “บริษัท ที เอส
ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)” (TMILL) และเปลียนมูลค่ าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หนึ งร้อยบาท) เป็ นหุ้นละ 1 บาท
(หนึงบาท) ต่ อมาในปี 2555 เพิมทุ นจดทะเบียนอีกจํานวน 85 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 200 ล้านบาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 285 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 85 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เพือรองรับ
การเสนอขายหุน้ สามัญใหม่ให้แก่นักลงทุนทัวไปในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และได้รบั การอนุ มตั ิ
ให้เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมือเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด
(มหาชน) ถือหุน้ ในปจั จุบนั ร้อยละ 69.35
ในปี 2550 บริษ ัท ไทยชูก าร์ข นส่ง จํา กัด เปลียนชือเป็ น บริษ ัท ที เอส ขนส่ง และโลจิส ติก ส์ จํา กัด
(บริษทั ย่อย) และจดทะเบียนเพิมทุนจากเดิมจํานวน 5 ล้านบาท เป็ น 50 ล้านบาท โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล
จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่รอ้ ยละ 77.44 ประกอบธุรกิจรับขนส่งสินค้าแป้งสาลีโดยมีลูกค้าบริษทั ในเครือใช้บริการได้แก่
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด ต่อมาในปี
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด ได้เช่าอาคารคลังสินค้าจากบริษทั
ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) เพือปรับปรุงและติดตังเครืองจักรเป็ นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์
เพือจําหน่ ายให้แก่โรงงานนํ าตาล โรงงานแป้งสาลีและจําหน่ ายให้แก่ลูกค้าภายนอกทีใช้บรรจุพืชผลทางการเกษตรปุ๋ย
และอืนๆ โดยเริมดําเนินการผลิตและจําหน่ายในเดือนตุลาคม 2551 และในปี 2552 เพิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 30 ล้านบาท
เพือติดตังเครืองจักรเพิมเติมเป็ นทุนจดทะเบียนในปจั จุบนั จํานวน 80 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 85.90
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ในปี 2552 บริษ ัท ชูก าร์ไ ซโลคลัง สิน ค้า จํา กัด จดทะเบีย นเปลียนแปลงชือบริษ ัท เป็ น บริษ ัท ที เอส
อุตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด (บริษัทย่อย) และเพิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 170 ล้านบาทเป็ นทุนจดทะเบียนปจั จุบนั
จํานวน 200 ล้านบาท โดยบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 94.31 เพือดําเนินธุรกิจโรงงาน
กลันนํามันปาล์มเพือบริโภค ต่อมาในปี 2555 จดทะเบียนเพิมทุนเป็ น 600 ล้านบาท ซึงบริษทั ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 97.48
ในปี 2555 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) ได้รบั อนุมตั จิ ากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ทําการซือขายหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิมทุนจํานวน 85 ล้านหุ้น จําหน่ ายให้แก่ประชาชนทัวไป ทําให้สดั ส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยลดลงจาก
ร้อยละ 98.82 เหลือร้อยละ 69.34 หรือคิดเป็ นอัตราลดลง (Dilution Effect) เท่ากับร้อยละ 29.82

1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา
ปี
1) บริษทั ทําการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิมจํานวน 2 หลัง เนือทีรวม 12,237 ตารางเมตร
2) บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด (บริษัทย่อย) ได้รบั ผลกระทบจากราคานํามันปาล์มดิบในตลาด
ตกตํ าสืบ เนื องจากผลผลิต ปาล์ม ทัวประเทศล้น ตลาดทําให้ต้น ทุ น นํ ามัน ปาล์ม ดิบ ในสต๊ อ กสูงกว่า ราคาตลาดมาก
ทําให้ประสบผลขาดทุ น ทีประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้บริษัท โอพีจเี ทค จํากัด เช่ากิจการโรงกลันนํ ามันปาล์ม
เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559
ปี 2557
1) บริษทั ทําการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิมจํานวน 1 หลัง เนือทีรวม 2,800 ตารางเมตร
ปี 2558
1) บริษทั ทําการก่อสร้างอาคารสํานักงานใหม่ 7 ชัน จํานวน 1 อาคาร
2) บริษทั ทําการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิมจํานวน 1 หลัง มีเนือทีรวม 2,660 ตารางเมตร
3) บริษ ัท ได้อ นุ ม ตั ิโ ครงการท่า เทีย บเรือ ตู้ค อนเทนเนอร์ โดยให้บ ริษ ัท ที เอส ขนส่ง และโลจิส ติก ส์
จํากัด (“บริษทั ย่อย”) เป็ นผูล้ งทุนใช้พนที
ื สําหรับโครงการฯ รวมทังสิน 32,388 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์
รวมทังหมด 3,500 Teus
4) บริษั ท ได้อนุ ม ัติ ให้มีการดํ าเนิ นโครงการมหาวงษ์ วิลล่ า เพือก่ อสร้างอาคารพาณิ ชย์ จํ านวน 25 ยู นิ ต
และทาวน์เฮาส์ จํานวน 77 ยูนิต
5) บริษทั ยกเลิกการทําธุรกิจรับฝากกากนําตาล(โมลาส) ซึงทางผูบ้ ริหารมีความเห็นว่าปจั จุบนั มีการติดต่อ
จากลูกค้าเพือขอรับฝากกากนําตาลลดลง
6) ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เมือวันที 24 กันยายน 2558 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารเปลียนแปลง
จํ า นวนและมู ล ค่ า หุ้ น สามัญ ที ตราไว้ (Par Value) ของบริษั ท จากเดิม มู ล ค่ า ที ตราไว้ หุ้ น ละ 1.00 บาท จํ า นวน
145,199,967 หุ้น เป็ นมูลค่าทีตราไว้ 0.05 บาท จํานวน 290,399,934 หุ้น โดยหุ้นสามัญ ทีออกและเรีย กชําระแล้ว
เพิมขึนจากเดิมจํานวน 145,199,929 หุน้ เป็ นจํานวน 290,399,858 หุน้ และบริษทั ฯ ยังคงมีจาํ นวนหุน้ ทีเหลือจากการ
จ่ายหุน้ ปนั ผลตามมติทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 ครังที 1/2556 จํานวน 38 หุน้ จากการเปลียนแปลงมูลค่าหุน้
ดังกล่าวทําให้มจี าํ นวนหุน้ คงเหลือเพิมขึนเป็ นจํานวน 76 หุน้
ปี 2559
1) บริษทั โอพีจเี ทค จํากัด ผูเ้ ช่าโรงกลันนํามันปาล์ม ของบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริษทั ย่อย)
ได้ต่อสัญญาเช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่วนั ที 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที 15 พฤษภาคม 2562 และผูเ้ ช่าได้ขอเช่า
โกดังสินค้าหมายเลข 27 และถังนํ ามันปาล์มหมายเลข 5 และ 6 ซึงเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษัท โดยผู้เช่าต้องการขยาย
ธุรกิจเพิมเติมซึงมีระยะเวลาเช่าเท่ากับการเช่าโรงกลันนํามันปาล์ม
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2) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ที เอส จี เอสแซท จํากัด (บริษัทย่อย) ได้ให้บริษัท มันเดย์ แมน จํากัด
เช่าทีเอสเอ อพาร์ตเมนต์ 2 อาคารห้องพักอาศัย 4 ชันจํานวน 45 ห้อง มีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2559
ถึงวันที 31 มกราคม 2562
3) ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั ที เอส จี เอสแซท จํากัด (บริษทั ย่อย)ได้ขายทีดินพร้อมอาคารพักอาศัย 9 ชัน
มีจาํ นวน 263 ห้อง พืนทีขนาด 9,520 ตารางเมตร ให้กบั บริษทั โซล่า แอสฟลั ท์ จํากัด ในราคา 75,000,000 บาท
4) ในเดือนเมษายน 2559 ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2559 เมือวันที 28 เมษายน 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ิ
ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 145,199,967 บาทเป็ น 145,199,929 บาท โดยวิธตี ดั หุน้ สามัญจดทะเบียนทีคงเหลือ
จากการจ่ายปนั ผลหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวน 76 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ได้ดําเนินการ จดทะเบียนลด
ทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 145,199,929 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 290,399,858 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และมีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลจํานวน 29,039,986 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 145,199,929 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 174,239,915 บาท โดยออกหุ้น
สามัญใหม่จํานวน 58,079,972 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหลังจากการเพิมทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ
มีทุนจดทะเบียนจํานวน 174,239,915 บาท แบ่งเป็ น หุน้ สามัญ จํานวน 348,479,830 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
5) ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษทั ย่อย) ร่วมลงทุนกับ บจก. อาร์ ซี
แอลโลจิสติกส์ เพือจัดตัง บจก.ปูเ่ จ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ประกอบกิจการรับจ้าง
บริหารท่าเรือเพือขนถ่ายสินค้า
6) ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัทฯจัดให้มีการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครังที 1/2559 เพือจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุนจํานวนไม่เกิน 34,847,965 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจํานวนหุน้
ที ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ ใ นอัต ราส่ ว น 10 หุ้ น สามัญ เดิม ต่ อ 1 หุ้ น สามัญ เพิ มทุ น ราคาจองซื อ 1 บาทต่ อ หุ้ น
และทีประชุมฯ มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 174,239,915 บาท เป็ น 174,239,822.50 บาท และอนุ มตั กิ ารเพิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทเพือซือทีดินจาก บริษทั แพนสินทรัพย์ จํากัด เพือให้บริษทั ได้นํามาทําประโยชน์ในโครงการต่างๆ
ทังโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเนอร์และการรับฝากสินค้า โดยเพิมทุ นจดทะเบียนแบบกําหนดวัตถุ ป ระสงค์ในการ
ใช้เงินทุนจาก 174,239,822.50 บาทเป็ น 191,663,805 บาท และบริษทั ฯได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วจาก
174,239,822.50 บาท เป็ น 191,663,590.50 บาท เป็ น ทีเรีย บร้อ ยแล้ว เมือวัน ที 6 ตุ ล าคม 2559 โดยมีร ายละเอีย ด
ของทุนจดเบียนของบริษทั ฯ ดังนี
- ทุนจดทะเบียน 191,663,805 บาท (หนึงร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมืนสามพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน)
- ทุนชําระแล้วเป็ นเงิน 191,663,590.50 บาท (หนึงร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมืนสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
ปี 2560
1) เมือวันที 20 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีม ติยกเลิก กิจการเรือชายฝงั สาเหตุ เนื องจาก
ประสบปญั หาขาดทุนมาโดยตลอด
2) ได้รบั การประเมินการกํากับดูแลกิจการทีดีจากสมาคมกรรมการบริษทั ไทยในระดับดีมาก (Very Good) 4 ดาว
3) ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 11/2560 เมือวันที 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มมี ติดงั นี
1. แต่ ง ตังนายชนะชัย ชุ ติม าวรพัน ธ์ ดํ า รงตํ า แหน่ งประธานเจ้า หน้ า ทีบริห าร ทังนี ให้มีผ ลตังแต่
วันที 1 มกราคม 2561 พร้อมทังกําหนดขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
2. แต่งตังนายพัลลภ เหมะทักษิณ ดํารงตําแหน่ งรักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่ ทังนีให้มผี ลตังแต่
วันที 1 มกราคม 2561 พร้อมทังกําหนดขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจําปี 2560

11

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2561

ปี 2561
1) บริษัท ฯ ได้รบั การประเมินการจัด ประชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี
ครังที /
เมือวันที
เมษายน
จากสมาคมผูล้ งทุนไทย ได้ผลประเมิน ระดับคะแนน . คะแนน ในระดับดีเยียม เกรด
4 ดาว
2) บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริษทั ย่อย) ได้ดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเปลียนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิเพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมือวันที 22 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดของทุนจดทะเบียนดังนี
- ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 50 บาท แบ่งเป็ นจํานวน 300,000,000 บาท
- ทุนชําระแล้ว
เป็ นเงิน 300,000,000 บาท
3) เมือวันที 7 มีนาคม 2561 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่ อย) ได้รบั มาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก ACS Registrars Company Limited
4) บริษทั ฯ ได้ทบทวนนโยบายกํากับดูแลบริษทั ย่อย ในเดือนมิถุนายน 2561
5) ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที / เมือวันที สิงหาคม
มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียง
6) บริษทั โอพีจเี ทค จํากัด ผูเ้ ช่าโรงกลันนํามันปาล์ม ของบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริษยั ่อย)
ได้ต่อสัญ ญาเช่าเป็ น ระยะเวลา 3 ปี ตังแต่ ว ันที 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที 15 พฤษภาคม 2562
และผู้เช่าได้ขอเช่าโกดังสินค้าหมายเลข 27 และถังนํ ามันปาล์ม หมายเลข 5 และ 6 ซึงเป็ นทรัพ ย์ส ิน
ของบริษัท ต่ อมาในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัท โอพีจเี ทค จํากัด ยกเลิกสัญ ญาเช่าก่อนครบกําหนด
เนืองจากขาดสภาพคล่อง บริษัทฯ ได้รบั โอนพนักงาน TS Oil เดิมจาก OPG กลับมาเป็ นพนักงานของ
TS Oil เหมือนเดิม และรับพนักงานบางส่วนของ OPG พร้อมทังรับมอบทรัพย์สนิ
7) คณะกรรมการบริษัท ครังที 9/2561 เมือวันที 27 กันยายน 2561 ทีประชุมมีมติให้บริษทั ใช้สทิ ธิแปลงสภาพ
TMILL-W1 ครังสุด ท้า ย ในเดือ นตุ ล าคม 2561 จํานวน 37,349,120 หน่ วย ในราคาหน่ ว ยละ 2.- บาท
รวมเป็ นเงิน 74,698,240 บาท ปจั จุบนั ถือหุน้ ทังหมด 274,508,840 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 68.86
8) ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที /
เมือวันที ตุลาคม
มีมติการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท โดยจ่ายให้ผถู้ อื หุน้ วันที 23 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 383,327,181
หุน้ เป็ นเงิน 22,999,630.86 บาท
9) ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที /
เมือวันที 25 ตุลาคม 2561 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด
๊
(มหาชน) ได้มมี ติขายเรือโปะ จํานวน 3 ลํา ให้กบั บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด ซึงเป็ นบริษทั ย่อย มีความ
เหมาะสมเนืองจากทําธุรกิจ การรับฝากสินค้าและขนถ่ายนําตาล โดยว่าจ้างบริษทั ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอ
เจนซี จํากัด เป็ นผู้ประเมินอิสระ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว เมือวันที 8 กันยายน 2561 โดยมูลค่า
ตลาดของทรัพย์สนิ เท่ากับ 12,097,000.00 บาท
10) เมือวันที 10 ธันวาคม 2561 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ได้รบั มาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 จาก AMC Service Company Limited
11) เมือวันที 10 ธันวาคม 2561 บริษัท ที เอส อุ ตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด (บริษัทย่อย) ได้รบั มาตรฐานระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2005 จาก BIS GROUP (Thailand) Company Limited
12) ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที /
เมือวันที 28 ธันวาคม 2561 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด
(มหาชน) ได้มมี ติซอไซโล
ื
2 จาก บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด (บริษัทย่อย) (บริษัทฯ ถือหุ้นใน
บริษทั ย่อย ร้อยละ 97.48) ในราคา 12 ล้านบาท
13) บริษัท ที เอส ขนส่ งและโลจิสติ กส์ จํ ากัด (บริษั ท ย่ อย) ได้มีการปรับปรุ งท่ าเรือเพือสร้างโรงพักสินค้ า
ซึงมีเนือที 10 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
14) เปิ ดธุ รกิจคลังสินค้า Second Site ทีท่ าเรือ แถบอยุ ธยา มีพืนทีในการจัดเก็บนํ าตาล จํานวน 60,000 ตัน
ทัง Bag และ Bulk
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
การถือหุ้นของบริษัทในบริษทั ย่ อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน) (TSTE)

บริ ษทั ย่อย 1 (TSW)
ธุรกิจ : คลังสิ นค้า
 ทุนจดทะเบียน
: , , บาท
 ทุนชําระแล้ว
: , , บาท
 จํานวนหุ ้นทังหมด : , หุ ้น
 มูลค่าหุ ้น
: บาท

บริ ษทั ย่อย 2 (TMILL)
ธุรกิจ : โรงงานแป้ งสาลี

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชําระแล้ว
 จํานวนหุ ้นทังหมด
 มูลค่าหุ ้น

: , ,
: , ,
: , ,
: บาท

บาท
บาท
หุ ้น

บริ ษทั ย่อย 3 (TSA)
ธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

บริ ษทั ย่อย 4 (TSTL)
ธุรกิจ : โรงงานทอกระสอบและบริ การขนส่งสิ นค้า

บริ ษทั ย่อย 5 (TSO)
ธุรกิจ : โรงงานกลันนํามันปาล์ม

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชําระแล้ว
 จํานวนหุ ้นทังหมด
 มูลค่าหุ ้น

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชําระแล้ว
 จํานวนหุ ้นทังหมด
 มูลค่าหุ ้น

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชําระแล้ว
 จํานวนหุ ้นทังหมด
 มูลค่าหุ ้น

: , , บาท
: , , บาท
: , หุ ้น
: บาท

TSTE
64.13%

TSTE
68.86%

TSTE
79.78%

TSTE
85.90%

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

0.67%

2.99%

0.39%

ผูถ้ ือหุ น้ อืนๆ

ผูถ้ ือหุ น้ อืนๆ

ผูถ้ ือหุ น้ อืนๆ

17.79%
ผูถ้ ือหุ น้ อืนๆ
2.1

18.08%

13

30.47%

2.2

17.23%

2.4

13.71%

2.3

ข้อมูลบริ ษทั

: , , บาท
: , , บาท
: , , หุ ้น
: บาท

PCCT
20.00%

: , , บาท
: , , บาท
: , , หุ ้น
: บาท

TSTE
97.48%
กรรมการ

0.15%
ผูถ้ ือหุ น้ อืนๆ

2.37%2.5
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หมายเหตุ
1. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด ประกอบกิจการคลังสินค้า และตามทีพระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล
และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ได้มผี ลบังคับใช้นับตังแต่วนั ที 25 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้ผปู้ ระกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล
และห้องเย็น ตามพรบ. ดังกล่าว มิได้กําหนดเงือนไขไว้ว่ากรรมการของผูป้ ระกอบกิจการคลังสินค้าต้องถือหุน้ รวมกัน
ไม่ น้ อยกว่าหนึ งในห้าของจํานวนหุ้น ทีจดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรืองการกําหนดเงือนไขควบคุ ม
กิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535 แล้ว
2. ผูถ้ ือหุ้นอืนๆ ของบริษทั ย่อย ได้แก่
2.1 บริษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (TSW)
ผูถ้ อื หุน้ อืนๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
ความเกียวข้องกับกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
14.16
มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการร่วม
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
บริษทั มันคงสยามธุรกิจ จํากัด
1.04
เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั นําตาลกุมภวาปี จํากัด
0.05
ไม่มี
นายสรวง เรืองศุข
1.34
ไม่มี
นางอารยา อรุณานนท์ชยั
1.49
ไม่มี
รวม
18.08
2.2 บริษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด (มหาชน) (TMILL)
จดทะเบียนและซือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
ถือหุ้ น อยู่ ร้อ ยละ 68.86 ส่ วนทีเหลือ ร้อ ยละ 31.14 เป็ น กรรมการและผู้ถือ หุ้น ทีมีรายชืออยู่ ใน บริษัท ศู น ย์ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2.3 บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด (TSA)
ผูถ้ อื หุน้ อืนๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด

5.11

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด

5.04

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

4.10

บริษทั มันคงสยามธุรกิจ จํากัด

1.07

นางอารยา อรุณานนท์ชยั
นายชัย อรุณานนท์ชยั
นายสุรจักร เรืองศุข
นางพูลลาภ เรืองศุข
บริษทั นําตาลกุมภวาปี จํากัด
รวม

1.04
0.52
0.17
0.17
0.01
17.23
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ความเกียวข้องกับกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
มีนายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินย์ ชินธรรมมิตร
เป็ นกรรมการร่วม
มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการร่วม
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ เป็ นกรรมการร่วม
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
เป็ นกรรมการร่วม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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2.4 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิ สติ กส์ จํากัด (TSTL)
ผูถ้ อื หุน้ อืนๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
ความเกียวข้องกับกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
10.13
และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั มันคงสยามธุรกิจ จํากัด
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
2.63
เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
0.53
มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
มีนายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินย์ ชินธรรมมิตร
0.25
เป็ นกรรมการร่วม
ผูถ้ อื หุน้ 17 ราย ถือหุน้ รวมกัน
0.17
ไม่มี
รวม
13.71
2.5 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (TSO)
ผูถ้ อื หุน้ อืนๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
ความเกียวข้องกับกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
1.00
มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
มีนายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินย์ ชินธรรมมิตร
0.26
เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด มหาชน)
0.62
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ เป็ นกรรมการร่วม
นายชัย อรุณานนท์ชยั
0.10
ไม่มี
นายสุรจักร เรืองศุข
0.03
ไม่มี
นางพูลลาภ เรืองศุข
0.03
ไม่มี
บริษทั มันคงสยามธุรกิจ จํากัด
0.16
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
เป็ นกรรมการร่วม
นางอารยา อรุณานนท์ชยั
0.17
ไม่มี
รวม
2.37
2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน) อยู่ในธุ รกิจกลุ่ มขนส่งและโลจิสติกส์ดําเนิ นกิจการ
ในลักษณะให้บ ริก ารขนถ่ายสิน ค้าและท่าเทีย บเรือ และมีค ลังสิน ค้า ให้เช่า มีเนื อทีในการประกอบธุรกิจของบริษ ทั
และบริษทั ในเครืออยู่ใ นบริเ วณเดีย วกัน ซึงประกอบด้ว ย โรงงานแป้ ง สาลี โรงงานทอกระสอบและโรงงานกลัน
นํ ามัน ปาล์ม ตังอยู่ที ตํา บลสํา โรงกลาง อํา เภอพระประแดง จัง หวัด สมุ ท รปราการ พื นที รวม 153 ไร่ 1 งาน
42.70 ตารางวา โด ย มีบ ริษ ัท ฯ ซึ งประกอบธุ ร กิ จ หลัก ได้ แ ก่ ให้ บ ริก ารขนถ่ า ยสิน ค้ า ซึ งมี นํ าตาลทรายดิ บ
นํ าตาลทรายขาว และกากนํ าตาลเป็ น สิน ค้า หลัก ในส่ว นของคลัง สิน ค้า นอกจากจะใช้เก็บ พัก รอการส่ งมอบขึน
เรือ เดิน สมุ ท รแล้ว บริษัท ฯ ยัง ให้ลู ก ค้า เช่ า เพือเก็บ สิน ค้า ได้แ ก่ ข้าวสาร นํ ามันพืชและสินค้าทางการเกษตรอืนๆ
เพือรอการส่งมอบขึนเรือเดินสมุทรไปต่างประเทศหรือขนส่งออกไปจําหน่ายภายในประเทศ
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ปจั จุบนั บริษทั มีบริษทั ย่อยจํานวน 5 บริษทั โดยบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั ประกอบธุรกิจในลักษณะแตกต่างกันออกไป
โดยมีผลการดําเนินงาน สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายได้รวมจากการประกอบธุรกิจ จํานวน 2,300.05 ล้านบาท
มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 201.76 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี
1. บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล
2.
3.
4.
5.

บจก. ที เอส คลังสินค้า
บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์
บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท
บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์

6. บจก. ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน

หมายเหตุ

ธุรกิจขนถ่ายสินค้าและ
จํานวน 409.05 คิดเป็ นร้อยละ 17.78 ของรายได้รวม
บริการท่าเทียบเรือ
ธุรกิจคลังสินค้า
จํานวน 89.22 คิดเป็ นร้อยละ 3.88 ของรายได้รวม
้
ธุรกิจโรงงานแปงสาลี
จํานวน 1,405.47 คิดเป็ นร้อยละ 61.10 ของรายได้รวม
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จํานวน
9.63 คิดเป็ นร้อยละ 0.42 ของรายได้รวม
ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ จํานวน 212.44 คิดเป็ นร้อยละ 9.24 ของรายได้รวม
โรงงานทอกระสอบ
ธุรกิจโรงงานกลันนํามันปาล์ม จํานวน 174.24 คิดเป็ นร้อยละ 7.58 ของรายได้รวม
รวม
2,300.05 คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของรายได้รวม

.รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจยังไม่หกั รายการระหว่างกัน
. กําไรสุทธิยงั ไม่หกั ส่วนทีเป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม

บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานของบริษทั อยู่ในสถานะทีดีมผี ลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอดและมีการ
ั
จ่ายเงิน ปน ผลให้แ ก่ผู้ถือ หุ ้น มีก ารกํากับดูแ ลกิจการทีดีมรี ะบบควบคุมภายในตลอดจนมีก ารเปิ ด เผยข้อ มูลอย่า ง
เพียงพอแก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
3. ปัจจัยความเสียง
เนืองจากบริษทั ดําเนินธุรกิจด้านการให้บริการ ได้แก่ ขนถ่ายสินค้าขึนเรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้า
และให้บริการท่าเทียบเรือ เป็ นหลัก ปจั จัยความเสียงของบริษัทจึงอาจเกิดขึนได้ทงป
ั จั จัยภายในและภายนอกองค์กร
ดังนันการให้บริการทีดีและการดูแลเอาใจใส่ต่อสินค้าทีมาใช้บริการตลอดจนการรับผิดชอบต่อสินค้า ตังแต่การนําเข้ามา
ในสถานทีเก็บพักจนถึงเสร็จสินการส่งมอบขึนเรือเดินสมุทรเพือดํารงไว้ซงผลประโยชน์
ึ
ของลูกค้าและผูท้ มีี สว่ นเกียวข้อง
จึง เป็ น สิงสํา คัญ ทีจะทํ าให้เกิด ความเชือมันในการนํ าสิน ค้า เข้ามาใช้บ ริก ารและเป็ น การสร้า งความเชือถือ ให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีทจะใช้
ี บริการของบริษทั ต่อไปอีกเป็ นเวลายาวนาน อันจะมีผลไปถึงการสร้างผลกําไรให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษ ัท ในขณะเดีย วกัน บริษ ัท ยัง ต้อ งพิจ ารณาถึง ป จั จัย ภายนอกทีอาจส่ง ผลกระทบต่อ ธุร กิจ บริก าร เช่น
กฎระเบีย บข้อ บัง คับ ใหม่ สภาวะเศรษฐกิจ เป็ น ต้น ดังนั นในส่ว นของป จั จัย ความเสียงอัน อาจจะเกิด ขึนได้ก บั
บริษ ัท และบริษ ัท ย่อ ยซึงหากเกิดขึนอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและฐานะการเงินทําให้ไม่เป็ นไปตามทีควรจะ
เป็ นในสถานการณ์ ปกติ หรืออาจมีผลกระทบต่ อความสามารถในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทซึง
สามารถสรุปพอสังเขปได้ดงั นี
1. ความเสียงด้านการบริหารคลังสิ นค้า
เนืองจากธุรกิจของบริษัทมีคลังสินค้าสําหรับเก็บพักนํ าตาลทรายสําหรับรอการขนถ่ ายขึนเรือเดินสมุท ร
และให้บริษทั ย่อยเช่า ได้แก่ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เช่าเพือเก็บวัตถุดบิ ได้แก่ ข้าวสาลีในการผลิต
แป้งสาลี เพือจําหน่ าย บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด เช่าเพือปรับปรุงเป็ นอาคารบรรจุนํามันชนิดต่ างๆ
และบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด เช่าเพือปรับปรุงเป็ นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภัณ ฑ์ทําให้
พืนทีการให้บริการด้านรับฝากสินค้านํ าตาลลดลงไปเป็ นการเสียโอกาสในการทําธุรกิจด้านรับฝากและขนถ่ ายสินค้า
ดังนันในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการก่อสร้างโกดังขนาดใหญ่ เพิมขึนอีก 1 หลัง ซึงสามารถจุสนิ ค้าได้เพิมขึน
อีกประมาณ 2,660 ตัน เพือเป็ นการชดเชยพืนทีโกดังส่วนทีมีการปรับปรุงให้บริษทั ย่อยเช่าเพือประกอบธุรกิจ
นอกจากนันบริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด (“บริษัทย่อย”)ได้ดําเนินการก่อสร้างโกดังสินค้าจํานวน 2 หลัง
มีพนที
ื รวม 9,386 ตัน เพือให้บริการรับฝากสินค้าทังทีบรรจุกระสอบและสินค้าเทกองในปริมาณมากขึน
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2. ความเชือมันของผูบ้ ริโภคในเรืองความปลอดภัยของสิ นค้า
เนืองจากแนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บ ริโภคได้ให้ความสําคัญ ในเรืองความสะอาดปลอดภัยจากสิงเจือปน
ของสินค้าเนืองจากนําตาลทรายเป็ นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ในการปรุงอาหารมากขึนดังนันการดําเนินงานของบริษทั
อาจได้รบั ผลกระทบหากความเชือมันของผู้บริโภคในเรืองความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทลดลงจากความเสียง
ทีสินค้าอาจมีสารปนเปื อนหรือระบบการจัดเก็บสินค้าทีไม่เป็ นไปตามมาตรฐานตลอดจนระบบการจัดการการขนถ่าย
สินค้าขึนเรือเดินสมุทรหรือการมอบสินค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์เพือส่งมอบให้แก่ผซู้ อื
ดังนันเพือลดความเสียงในเรืองผลกระทบต่อความเชือมันของผู้บริโภคในเรืองความปลอดภัยของอาหาร
บริษทั ให้ความสําคัญอย่างยิงในเรืองของกระบวนการทํางานทีต้องได้มาตรฐาน โดยควบคุมคุณภาพทุกขันตอนเพือให้
สิน ค้า ทีบริษั ท รับ ฝากและส่ง มอบไปยัง ลูก ค้า มีค วามปลอดภัย ต่ อ การนํ า ไปผลิต สิน ค้า เพือบริโภคตลอดจนการ
ประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่ง มีการเก็บตัวอย่างสินค้าเพือนํามาตรวจสอบคุณภาพทังขาเข้าและขาออก
เพือเป็ นทียอมรับของลูกค้าทังด้านเจ้าของสินค้าและผูซ้ อื นอกจากนี บริษทั ฯ ยังได้ดําเนินการขอใบรับมาตรฐาน ISO
9001 Version 2015 เพือสร้างความมันใจให้กบั ผูบ้ ริโภคและคู่คา้ ของบริษทั
3. การบริหารสภาพคล่อง
บริษัทมีการจัดการความเสียงด้านสภาพคล่องทีมีประสิทธิภาพเพือให้มนใจว่
ั าบริษัทจะสามารถจัดหาเงิน
ได้เพียงพอทีจะรองรับภาระผูกพันต่างๆ เมือครบกําหนดเวลาด้วยต้นทุนทีเหมาะสมซึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารเป็ นผูก้ ําหนดกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่องรวมถึงทําการพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนทังระยะ
สันและระยะยาวเพือให้การสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษทั และบริษทั ย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความเสียงด้านปฏิ บตั ิ การ
ความเสียงด้านปฏิบตั ิการเป็ นความเสียงทีอาจเกิดขึนจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการ
ทํางาน พนักงาน ระบบงาน และ/หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนปจั จัยภายนอกซึงทําให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษทั ทังทางตรงและทางอ้อมโดยมีการจัดตังคณะทํางานบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk SubCommittee) เพือทําหน้าทีควบคุมด้านปฏิบตั กิ ารดําเนินการตามแนวทางทีกําหนดพร้อมกับติดตามความคืบหน้าของการ
จัดการความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารทีสําคัญอย่างใกล้ชดิ และรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจัดประชุมระหว่าง
ผูท้ เกี
ี ยวข้องซึงประกอบด้วยคณะทํางานบริหารความเสียง ซึงประกอบด้วยหัวหน้าหน่ วยงานต่างๆ ผูต้ รวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบซึงส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสียงและกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัท
มีประสิทธิภาพขึน
4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ในปี การผลิต 2560/2561 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทัวประเทศจํานวน 134,929,298.373 ตัน แบ่งเป็ นนําตาลทรายขาว
จํานวน 41,176,773.78 กระสอบ นําตาลทรายดิบจํานวน 103,346,446.721 กระสอบ กากนําตาลจํานวน 5,489,523.456 เมตริกตัน
มีป ริมาณเพิมมากกว่าฤดูการผลิตปี 2559/2560 ประมาณ 30% โดยบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน)
ดําเนิน กิจ การให้บริก ารขนถ่ ายสิน ค้าขึนเรือเดิน สมุ ท รให้เช่ าท่ าเทียบเรือ ให้เช่าโรงพักสิน ค้าบริการบรรจุก ระสอบ
สินค้าเพือรอการขนส่งไปยังต่างประเทศ หรือรอขนส่งออกไปเพือจําหน่ ายภายในประเทศและมีสงอํ
ิ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ
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ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ตงเป
ั ้ าหมายในการรับนําตาลจํานวน 700,000 ตัน เนืองจากปริมาณอ้อยทัวประเทศ
มีจาํ นวนสูงขึน ดังนันบริษทั ฯ ได้ทาํ การปรับคลังสินค้าหมายเลข 31-34 เพือเพิมพืนทีในการจัดเก็บนําตาล
ก. คลังสิ นค้า
โกดังหลังที
1–
3
4–9
10 – 12
13
14
15
16
17
18
19 – 20
21 – 22
23 – 24
25 – 26
27 – 29
30
31
32
33
34
35 – 36
37
38
39
40
41
42
44
รวม หลัง

18

พืนทีใช้สอยต่อหลัง (ตรม.)
1,650
825
1,650
1,650
2,063
4,500
2,194
2,082
1,969
1,857
1,688
1,575
2,250
1,513
1,800
2,800
1,500
2,250
1,312
1,188
2,250
1,940
2,000
4,000
2,800
1,260
2,660
7,713
พืนทีรวม

รวมพืนที (ตรม.)
3,300
825
9,900
4,950
2,063
4,500
2,194
2,082
1,969
1,857
3,376
3,150
4,500
3,026
5,400
2,800
1,500
2,250
1,312
1,188
4,500
1,940
2,000
4,000
2,800
1,260
2,660
7,713
89,015 ตารางเมตร
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หมายเหตุ
1. โกดังหลังที 1-7 ให้บ ริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิส ติกส์ จํากัด (บริษัท ย่อ ย) เช่าทีดิน เพือดําเนิ น ธุ รกิจ
โครงการท่าเทียบเรือตูค้ อนเทนเนอร์
2. โกดังหลังที 10 – 13 (4 หลัง) ให้บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (บริษทั ย่อย) เช่าดําเนินธุรกิจโรงงานแป้งสาลี
3. โกดังหลังที 14 ให้บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่อย) เช่าติดตังเครืองจักรเพือดําเนิน
ธุรกิจโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์
4. โกดังหลังที 17-22 ( หลัง) ให้บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริษทั ย่อย) เช่าเพือดําเนินธุรกิจโรงงาน
กลันนํามันปาล์มและอาคารบรรจุ
5. โกดังหลังที 37 และ 38 ( หลัง) บริษัทฯ รือถอนให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่อย)
เช่าทีดินเพือประกอบธุรกิจเป็ นลานวางตูค้ อนเทนเนอร์
ข. ถัง เก็บ กากนํ าตาล (โมลาส) บริษัทฯ ได้ยกเลิกการทํ าธุ รกิจรับฝากกากนํ าตาล ป จั จุ บ ันบริษั ทได้ให้
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด เช่าถังจํานวน 4 ถัง ความจุรวม 40,000 เมตริกตัน เพือเก็บนํ ามันปาล์มดิบ
สัญญาเช่า 3 ปี เริมวันที 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที 15 พฤษภาคม 2562 และบริษทั โอพีจเี ทค จํากัด เช่าถังจํานวน 2 ถัง
ความจุรวม 24,000 เมตริกตัน สัญญาเช่า 3 ปี เริมวันที 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที 15 พฤษภาคม 2562
ค. ท่าเที ยบเรือ จํานวน 3 ท่า (16A, 16B, 16C) ความยาวรวม 357 เมตร พืนทีใช้สอย 5,655 ตารางเมตร
(สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาด 12,000 ตัน ได้พร้อมกัน 2 ลํา) สําหรับท่าเทียบเรือหมายเลข 16C ปรับปรุงพืนทีเพือให้
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษทั ย่อย) เช่าท่าเทียบเรือเพือดําเนินธุรกิจโครงการท่าเทียบเรือตูค้ อนเทนเนอร์
ง. เรือลําเลียง (เรือโป๊ะ) จํานวน 3 ลํา ความจุรวม 3,700 ตัน ให้การบริการลําเลียงนํ าตาลทรายและสินค้า
เกษตรอืนๆ เพือขนถ่ายสินค้าจากสมุทรปราการไปขึนเรือเดินสมุทรบริเวณท่าเทียบเรือนําลึกทีอ่าวไทยและเกาะสีชงั
ปจั จุบนั ได้ขายให้กบั บริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด เมือวันที 25 ตุ ลาคม 2561 ซึงเป็ นบริษัทย่อย เพือให้
มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ การรับฝากสินค้าและขนถ่ายนําตาล โดยว่าจ้างบริษทั ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จํากัด
เป็ นผู้ประเมินอิสระ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวเมือวันที 8 กันยายน 2561 โดยมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ เท่ากับ
12,097,000.00 บาท
จ. พืนทีว่างให้เช่าวางสิ นค้า พืนทีใช้สอย 8,504 ตารางเมตร
ฉ. อาคารห้องชังและสะพานชัง 2 เครือง โดยมีประสิทธิภาพในการชังนําหนักสูงสุด 80 ตัน พืนทีใช้สอย
474 ตารางเมตร
ช. ลานจอดรถบรรทุก พืนทีใช้สอย 9,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถบรรทุกพ่วงได้ประมาณ 100 คัน
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ประเภทและปริมาณสิ นค้าทีให้บริการแก่ลูกค้า
หน่วย : เมตริกตัน
ประเภทสิ นค้า
นําตาลทรายดิบ
นําตาลทรายขาว
ข้าวสาลี
รําข้าวสาลี
นํามันปาล์มดิบ
กรดนํามันปาล์ม
แป้ง
ปาล์มใส
ไขปาล์ม
ทรายแก้ว
นําเมล็ดในปาล์ม
รวม

ปี
234,169.670
445,912.650
48,831.990
22,694.320
18,086.630
142.890
15,317.820
2,621.100
899.080
788,676.150

ร้อยละ
29.69
56.54
6.19
2.88
2.29
0.02
1.94
0.33
0.11
100.00

ปี
227,621.400
217,264.250
53,375.080
41,234.900
5,463.260
7,256.810
14,708.250
5,965.470
15,201.680
588,091.100

ร้อยละ
38.71
36.94
9.08
7.01
0.93
1.23
2.50
2.58
100.00

ปริมาณนําตาลเข้า-ออก ปี 2561
ปริมาณนําตาลเข้า-ออก ปี 2561 สะสมเข้า 680,082.32 ตัน สะสมออก 707,150.87 ตัน
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
บริษทั มีลกู ค้าหลักคือโรงงานสมาชิกซึงมีผบู้ ริหารเป็ นผูถ้ อื หุน้ และเป็ นกรรมการบริษทั ส่วนลูกค้าเป้าหมาย
คือ บรรดาโรงงานนํ าตาลนอกกลุ่มและโรงงานนําตาลอิสระซึงมีทําเลทีตังโรงงานมีความเหมาะสมในการขนส่งสินค้า
เข้ามาใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มโรงงานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง โดยมีสถานีส่งออกทีบริการ
ขนถ่ ายทีใกล้ทีสุดคือจังหวัดสมุ ทรปราการซึงอยู่ใกล้อ่าวไทยห่างออกไปจะเป็ น ท่าเทียบเรือนํ าลึกในจังหวัดชลบุ รี
คือแหลมฉบัง ศรีราชาและเกาะสีชงั
สํา หรับ โรงงานนํ าตาลทีตังอยู่ ในภาคกลางแถบจัง หวัด ราชบุ รี กาญจนบุ รี จะขนส่ งสิน ค้ามาทางด้า น
ถนนวงแหวนอุ ต สาหกรรมทํ า ให้ก ารคมนาคมขนส่ง มีค วามสะดวกรวดเร็ว และประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยสํา หรับ ลู ก ค้า
ได้มากยิงขึน จะทําให้ปริมาณสินค้าทีเข้ามาใช้บริการไม่เฉพาะสินค้านําตาลเท่านัน พืชผลทางการเกษตรอืนๆ ก็จะได้รบั
ผลดีจากความสะดวกในด้านการคมนาคมด้วยเช่นกัน และเพือรองรับ ปริมาณสินค้าทีจะเข้ามาใช้บริการ บริษัทได้
ปรับปรุงประสิทธิภาพทังด้านการให้บริการและการขนถ่ายสินค้าให้มีความรวดเร็วยิงขึนทําให้เกิดความสะดวกและ
เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้าและเป็ นการจูงใจให้นําสินค้ามาใช้บริการของบริษทั ให้มากยิงขึน
นโยบายการตังราคา
เนื องจากผู้ป ระกอบกิจ การท่ า เทีย บเรือ ทุ ก รายทีได้ร ับ อนุ ญ าตให้ป ระกอบกิจ การท่ าเรือ เดิน ทะเลจาก
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม ซึงควบคุมการคิดอัตราค่าบริการประเภทต่างๆ
ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าเทียบท่าเรือ ค่าผ่านท่าสินค้า ค่าบริการเช่าเครืองจักรกล สําหรับอัตราค่าบริการ
ขนถ่ ายสิน ค้าหลัก ได้แ ก่ นํ าตาลทรายดิบและนํ าตาลทรายขาว คลังสินค้าต่ างๆ ทีให้บ ริก ารขนถ่ ายนํ าตาลต้อ ง
ให้บ ริการในอัตราเดียวกันตามข้อ ตกลงร่วมกัน ระหว่างโรงงานนํ าตาล คลังสิน ค้าและผู้ส่งออกโดยอยู่ภ ายใต้ก าร
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการอ้อยและนําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของบริษทั ก็พยายามรักษาต้นทุน
การให้บริการโดยยังคงรักษาคุณภาพของบริการให้ดที สุี ดและแสวงหาลู่ทางทีปรับปรุงด้านการบริการจะเพิมประโยชน์
ให้แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือง
ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าบริษทั จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพือร่วมกัน พิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปญั หาและเป็ นการป้องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึน
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สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ป จั จุบ นั ธุร กิจ คลัง สิน ค้า มีแ นวโน้ม ทีจะเติบ โตมากขึน เนื องจากในส่ว นของภาครัฐ มีน โยบายส่ง เสริม
ให้ผู้ประกอบการต่ างๆเร่งพัฒนาปรับปรุงธุรกิจทังในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเพือการส่งออกมากขึน
คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคตจะขยับตัวสูงขึนเป็ นลําดับทําให้ปจั จัยสนับสนุ นการส่งออกจะมีมากขึนทํา
ให้ความต้องการในด้านการเก็บพักสินค้าและสถานีขนถ่ายสินค้าจะเพิมขึนตามไปด้วยซึงปจั จุบนั เส้นทางการขนส่ง
สินค้าหลักใหญ่ยงั คงเป็ นการขนส่งทางนําทําให้ธุรกิจด้านบริการขนถ่ายสินค้าและท่าเทียบเรือเติบโตตามไปด้วย
สําหรับแนวโน้มในการจัดหาเรือเดินสมุทรเข้ามารับสินค้าจะมีขนาดใหญ่ขนเพื
ึ อสามารถรับสินค้าได้มากขึน
ในแต่ ล ะเทียวเพือเป็ น การประหยัด เวลาและค่ าใช้จ่ ายด้ว ยเช่ น กัน อย่ างไรก็ต ามแม้จํานวนเรือ ทีเข้ามารับ สิน ค้า
ในปจั จุบนั และอนาคตก็ไม่ใช่เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ทงหมดแต่
ั
ความจําเป็ นในการขนส่งสินค้าในปริมาณขนาดกลาง
และขนาดเล็กก็ยงั มีอยู่ในอัตราสูงเช่นกัน โดยในปี
บริษทั ฯ ได้จดั ซือเรือลําเลียงจํานวน ลํา ความจุรวม , ตัน
เพือใช้ในการลําเลียงสินค้าจากโกดังเก็บพักสินค้าของบริษัทฯ ไปขนถ่ายขึนเรือเดินสมุทรทีเกาะสีชงั และ/หรือบริเวณ
อ่าวไทย ทําให้บริษทั ฯ สามารถเพิมปริมาณสินค้าทีมาใช้บริการได้มากขึนขณะเดียวกันการขนส่งสินค้าประเภทนําตาล
ก็มกี ารเปลียนแปลงวิธกี ารขนส่งสินค้าจากเดิมโรงงานจะขนส่งสินค้าเข้ามาพักรอในโกดังเก็บสินค้าเพือรอการส่งมอบ
ขึนเรือใหญ่แต่ปจั จุบนั มีการใช้รถตูค้ อนเทนเนอร์เข้าไปรับมอบสินค้าทีโรงงานและขนส่งไปส่งมอบขึนเรือยังท่าเทียบเรือ
นํ าลึก แถบภาคตะวัน ออกโดยตรงเพื อเป็ น การประหยัด เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยทํ า ให้ ค ลัง สิน ค้ า ที ตั งอยู่ ใ นจัง หวัด
สมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง อันได้แก่ อ่างทอง ต้องอยู่ในภาวะแข่งขันสูงอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็พยายามหา
สินค้าประเภทอืนๆ เข้ามาใช้บริการเพือชดเชยกับปริมาณนําตาลทีมาใช้บริการในส่วนทีลดลงไปเช่นกัน
ในส่วนของบริษัทฯ ปจั จัยทีสามารถแข่งขันกับธุรกิจทีตังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือ ความสะดวกในด้าน
ทําเลทีตังเนืองจากบริษัทฯ มีคลังสินค้าตังอยู่ตดิ แม่นําเจ้าพระยาสะดวกแก่การขนถ่ายสินค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเคลือนย้ายสินค้าหลายทอดมีการบํารุงรักษาสถานทีเก็บรักษาสินค้าเพือรักษาคุณภาพสินค้าของลูกค้าให้อยู่ใน
สภาพดีตงแต่
ั เริมนําเข้ามาจนถึงเวลาส่งมอบตลอดจนการใช้เครืองจักรอุปกรณ์ทมีี ประสิทธิภาพสามารถทํางานได้ดว้ ย
ความรวดเร็วและทันกําหนดเวลา
คลังสิ นค้าเพือเก็บพักและส่งมอบขึนเรือเดิ นสมุทรตามภาคต่างๆ ดังนี
ั นําเจ้าพระยา)
จังหวัดสมุทรปราการ (ตังริมฝงแม่
1. บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั มิตรผลคลังสินค้า จํากัด
3. บริษทั ไทยรวมทุนคลังสินค้า จํากัด
ั นําเจ้าพระยา)
จังหวัดอ่างทอง (ตังริมฝงแม่
1) บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จํากัด
2) บริษทั อ่างทองชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด
3) บริษทั อ่างทองคลังสินค้า จํากัด
โรงงานนํ าตาลทางภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งและภาคตะวัน ออกจะขนส่งเข้าเก็บ ในคลัง สิน ค้า
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่
1. บริษทั เคอรีสยามซีพอร์ต จํากัด
2. บริษทั อ่าวไทยคลังสินค้า จํากัด
ในการขนถ่ายสินค้าขึนเรือเดินสมุทรนํ าตาลทีเก็บพักอยู่ทคลั
ี งสินค้าแถบจังหวัดอ่างทองจะถูกลําเลียงมาทาง
๊
เรื อ โป ะเข้ า มาที สมุ ท รปราการเนื องจากความลึ ก ของร่ อ งนํ าไม่ เ อื ออํ า นวยให้ เ รื อ เดิ น สมุ ท รผ่ า นเข้ า ไปได้
ส่วนเรือเดินสมุทรทีมีขนาดใหญ่เกินกว่า 20,000 ตัน จะเข้าเทียบท่าเรือนําลึกรับสินค้าทีคลังสินค้าแถบจังหวัดชลบุรี
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ใบอนุญาตสิ ทธิ บตั รและข้อกําหนดต่างๆ
. ใบอนุ ญ าตให้ใ ช้ท ่า เทีย บเรือ ที 16A, 16B กรมการขนส่ง ทางนํ าและพาณิช ย์น าวี กระทรวง
คมนาคม เลขทะเบีย นที 1/2561 และ 2/2561 มีอายุ 1 ปี ตังแต่ วนั ที 9 มกราคม 2561 ถึงวัน ที 8 มกราคม 2562
เพือให้เรือใหญ่เทียบท่าขนถ่ายสินค้า โดยจะต้องดําเนินการภายใต้เงือนไขดังนี.1. ห้ามทิงเศษสินค้า ขยะ ของเสีย สิงปฏิกูล นําเสีย นําปนนํามัน นําท้องเรือและสารเคมีต่างๆ ลงแหล่งนํา
พร้อมจัดภาชนะรองรับขยะเป็ นระยะๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในโครงการ
2. ต้อ งควบคุ ม การขนถ่ ายสิน ค้า มิให้ห กหล่ น หรือ ฟุ้ งกระจายและดู แลรัก ษาความสะอาดท่ าเทีย บเรือ
ท่อระบายนํ าอย่างสมําเสมอเพือป้องกันมิให้เกิดการอุดตันหรือหมักหมมของเศษสินค้าขยะมูลฝอยควรติดป้ายเตือน
ห้ามทิงขยะให้พนักงานเห็นอย่างชัดเจน
3. กําชับให้คนงานระมัดระวังการเก็บกวาดอย่าลักลอบกวาดหรือทิงเศษสินค้า ขยะ ลงสูแ่ ม่นํา
4. ต้องทําความสะอาดบ่อดักไขมันและบ่อบําบัดนําเสียอย่างสมําเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง
5. ต้องตรวจสอบคุณภาพนําทิงทีปล่อยออกจากโครงการทุกจุดโดยตรวจวัด Ph, BOD, Suspended Solid
และ Grease Oil และแอมโมเนีย–ไนโตรเจน (Nh-N) เป็ นประจําทุก 3 เดือนและรายงานผลให้กรมการขนส่งทางนํ า
กระทรวงคมนาคมทราบ
6. ต้อ งปฏิบ ัติต ามมาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบสิงแวดล้อ มอืนๆทีเสนอไว้ในรายงานการศึก ษา
ผลกระทบสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
7. ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอืนทีเกียวข้องด้วย
2. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล กรมการขนส่งทางนํ าและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม
เลขทะเบียนที 43/2561 มีอายุ 5 ปี ตังแต่วนั ที 18 ตุลาคม 2558 ถึงวันที 17 ตุลาคม 2563 สําหรับประกอบกิจการ
ท่าเรือเดินทะเลโดยมีทพั
ี กสินค้าสิงติดตังและเครืองมือ เครืองอุปกรณ์ ทังนีต้องดําเนินการโดยมีการป้องกันมิให้เกิด
มลพิ ษ ต่ อ สิงแวดล้อ มตลอดจนมีก ารจัด ทํ า รายงานประจํ า เดือ นแสดงสถิ ติ เกียวกับ เรือ ทีใช้บ ริก ารท่ า เทีย บเรือ
ประเภทและปริมาณสิน ค้าทีผ่านท่ า รายงานประจําปี แสดงสภาพปจั จุ บนั ของท่ าเรือ เกียวกับ ทีพักสิน ค้า สิงติดตัง
เครืองอุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ
3. ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การทีเป็ น อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ จากเทศบาลเมือ งปู่ เจ้ าสมิง พราย เล่ ม ที 13
เลขทะเบียนที 33/2559 มีอายุ 1 ปี ตังแต่วนั ที 12 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที 11 กรกฎาคม 2562 คลังสินค้ามีพนที
ื เกิน
กว่า 1,000 ตารางเมตร
4. หนังสือรับรองการปฏิบตั ขิ องท่าเรือเพือรักษาความปลอดภัย เลขที 26/2560 จากกรมเจ้าท่า ตังแต่วนั ที
19 ธันวาคม 2560 ถึงวันที 18 ธันวาคม 2565 เพือดําเนินการรักษาความปลอดภัยของเรือระหว่างประเทศ
บัตรส่งเสริมการลงทุน
-ไม่มี –
งานทียังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี –
ลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริษทั ย่อย
บริษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (TSW) เลขทะเบียนบริษทั 0105530047784
ลักษณะธุรกิจ : คลังสินค้าและรับฝากสินค้า
จดทะเบีย นจัด ตังบริษัท ในปี 2530 มีทุ น จดทะเบีย น 50 ล้านบาท โดยแบ่ ง ออกเป็ น หุ้น สามัญ จํ านวน
500,000 หุ้ น มู ล ค่ าหุ้ น ละ 100.- บาท เรีย กชํ าระแล้วหุ้ น ละ 25.- บาท เป็ น เงิน 12.50 ล้านบาท บริษั ท ไทยชู ก าร์
เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 64.13 ของทุนจดทะเบียน
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บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด ประกอบกิจการคลังสินค้าและตามทีพระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
พ.ศ. 2558 ได้มผี ลบังคับใช้นับตังแต่วนั ที 25 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้ผปู้ ระกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ตามพรบ. ดังกล่าวมิได้กําหนดเงือนไขไว้ว่ากรรมการของผูป้ ระกอบกิจการคลังสินค้าต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึงในห้า
ของจํานวนหุน้ ทีจดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรืองการกําหนดเงือนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535 แล้ว
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด ดําเนินธุรกิจคลังสินค้ามีอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง 1 หลัง พืนที 8,767.50 ตารางเมตร
สามารถรับฝากนําตาลได้ 65,000 ตัน และในปี 2558 ได้สร้างโกดังสินค้าจํานวน 2 หลัง ได้แก่ โกดังเก็บสินค้าหมายเลข 43
พืนที 2,613 ตารางเมตร และโกดังเก็บสินค้าหมายเลข 45 พืนที 6,773 ตารางเมตร เพือรับฝากนําตาลทรายขาวชนิด
บรรจุกระสอบๆ ละ 50 กิโลกรัม และเช่าคลังสินค้าจากบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) โดยมีรายการระหว่างกัน
ได้แก่ ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าเช่าทีดิน ค่าขนถ่ายและค่าบริการซึงคิดอัตราในราคายุตธิ รรมและเท่ากับทีคิดกับลูกค้าทัวไป
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด ดําเนินกิจการคลังสินค้า โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี.1. รับฝากสินค้าโดยได้รบั เงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อนใด
ื
. ให้ผู้ฝากกู้ยมื เงินโดยเอาสินค้าทีฝากไว้นันจํานํ าไว้เป็ นประกันโดยได้รบั ดอกเบียหรือประโยชน์อืนใด
เป็ นค่าตอบแทน
3. ให้บริการด้านความเย็นเพือเก็บรักษาสินค้าโดยได้รบั ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อนใด
ื
4. ให้บริการด้านรับอบพืชเพือลดความชืน กะเทาะ คัด ผสม หรือด้วยกรรมวิธอี ย่างอืนเพือประโยชน์ของผู้
ฝากโดยได้รบั ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อนใด
ื
5. ซือ ขาย แลกเปลียน เช่า ให้เช่า เช่าซือ กูย้ มื จํานอง จํานํา เพือประโยชน์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า
6. กระทําการใดๆ ตามแบบพิธกี ารเกียวกับศุลกากร การนําเข้า การส่งออก การขนส่งสินค้าและอาจจัดให้มี
การประกันภัย ซึงสินค้าทีพึงกระทําตามสัญญาเก็บของในคลังสินค้า
7. นํ าเงินทีได้รบั ไปซือหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจทีรัฐบาลคําประกัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของทุนทีชําระแล้วและทุนสํารองของบริษทั และนําเงินไปลงทุนถือหุน้ ในบริษทั อืนโดยได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษทั ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของทุนทีชําระแล้วและทุนสํารองของบริษทั แต่รวมกัน
แล้วต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของทุนทีชําระแล้วและทุนสํารองของบริษทั
มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี .1. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ออกโดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด อธิบดีกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ เลขที 02-0101-030-25092560 มีอายุ 3 ปี ตังแต่วนั ที 25 กันยายน 2560 ถึงวันที 24 กันยายน 2563
ผูป้ ระกอบกิจการจะต้องดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ดังนี
- จัดให้มกี ารตรวจสอบสินค้าทังหมดทีเก็บไว้ในคลังสินค้าอย่างน้อยปี ละสองครังในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
- จัดทํารายงานประจําปี แสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษทั และส่งต่ออธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
- จัดให้มีบญ
ั ชีแสดงการรับ -จ่ายสินค้า บัญ ชีคุมสิน ค้า ณ ทีทําการและพร้อมทีจะให้พ นักงานเจ้าหน้ าที
ตรวจสอบได้ทุกเวลา
2. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที
3-2(5)-3/36 สป มีอ ายุ 5 ปี ตังแต่ ว ัน ที 1 มกราคม 2561 ถึ ง วัน ที 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจ การเก็บ รัก ษา
และขนถ่ายนําตาลทรายด้วยเครืองจักรและระบบสายพานลําเลียงสินค้าเพือส่งออก
3. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที
3-2(5)-4/36 สป มีอายุ 5 ปี ตังแต่ วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจการเก็บ รักษาและ
ขนถ่ายนําตาลทรายด้วยเครืองจักรและระบบสายพานลําเลียงสินค้าเพือส่งออก
. ใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การที เป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ จากเทศบาลเมื อ งปู่ เจ้ าสมิ งพราย เล่ ม ที 13
เลขที 34/2559 มีอายุ 1 ปี ตังแต่วนั ที 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที 23 สิงหาคม 2562 คลังสินค้ามีพนที
ื เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร
บัตรส่งเสริมการลงทุน
- ไม่มี –
23

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2561

บริษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด (มหาชน) (TMILL) เลขทะเบียนบริษทั 0105520001455
ลักษณะธุรกิจ : โรงงานแป้งสาลี
จดทะเบียนจัดตังบริษัทเมือปี 2520 เดิมชือบริษัท ไทยชูการ์คลังสินค้า จํากัด มีทุนจดทะเบียนครังแรก
จํานวน 10 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.- บาท มีคลังสินค้าแบบเทกอง
ให้ เช่ า พืนที 4,560 ตารางเมตร สามารถบรรจุ ส ิน ค้า ได้ 40,000 ตัน และได้ข ายอาคารคลัง สิน ค้า ดัง กล่ า วให้ แ ก่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2553
ในปี 2548 เพิมทุ น จดทะเบีย นเป็ น 200 ล้า นบาท โดยแบ่ ง ออกเป็ น หุ้ น สามัญ จํ า นวน 2,000,000 หุ้ น
มูลค่าหุน้ ละ 100.- บาท เพือก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งสาลีและเปลียนชือเป็ นบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด และในเดือน
สิงหาคม 2550 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 400 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 4,000,000 หุ้น มู ลค่ าหุ้นละ 100.- บาท เพือใช้เป็ นทุ นหมุ นเวียนในการดํ าเนิ นธุ รกิจแป้ งสาลี และในเดือน
กุมภาพันธ์ 2553 จดทะเบียนลดทุนลงเหลือ 200 ล้านบาท เพือดําเนินการยืนคําขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
โดยมีบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)ถือหุน้ ร้อยละ 98.82 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2553 ได้แปรสภาพเป็ นบริษัท
มหาชนจํากัด โดยใช้ชอว่
ื า “บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (TMILL) และเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ จากเดิมหุน้ ละ
100 บาท (หนึงร้อยบาท) เป็ นหุ้นละ 1 บาท (หนึงบาท) และเพิมทุน จดทะเบีย นอีก จํา นวน 85 ล้า นบาทจากทุน
จดทะเบียนเดิม จํานวน 200 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบีย นใหม่ จํานวน 285 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน
85 ล้านหุ้น มูลค่ าหุ้น ละ 1 บาทเพือรองรับ การเสนอขายหุ้น สามัญ ใหม่ ให้แ ก่นัก ลงทุ น ทัวไปเพือเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ .
ตังแต่ปี 2558 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้เพิมทุนจดทะเบียนอีก 114 ล้านหุน้ มูลค่าที
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติทประชุ
ี มวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือวันที 27 สิงหาคม 2558 เพือจําหน่ ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม 57 ล้านหุ้น
และรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMILL-W1(รายละเอียดสามารถดูได้ในเว็ปไซต์ www.tmill.co.th)
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 247,508,840 หุน้ คิดป็ นร้อยละ 68.86
ตังแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 จนถึงปจั จุบนั บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหน่ าย
แป้งสาลีโดยสังเมล็ดข้าวสาลีซึงเป็ นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทังหมดเพือนํ ามาโม่เป็ นแป้งสาลีมีทงแบบโปรตี
ั
นสูง
้
้
และแบบโปรตีนตํา โดยแปงสาลีแต่ละชนิดทีผลิตได้จะนํ าไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ผลิตสินค้าทีแตกต่างกัน หากเป็ นแปงสาลี
โปรตีน สูงจะเหมาะสําหรับ ผลิต บะหมีกึงสําเร็จรูป บะหมีสด ขนมป งั และอาหารสัต ว์ ในขณะทีแป้ งสาลีโปรตีน ตํ า
จะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้กซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค์
ชนิ ดของผลิ ตภัณฑ์ทีจําหน่ าย
1. แป้งบะหมีสด สําหรับทําเส้นบะหมีแบบจีน มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 11-13 และแป้งทําเส้นบะหมีแบบญีปุ่น
มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบัตขิ องแป้งสาลีจะทําให้บะหมีมีความเหนียว ยืดหยุ่นดีมคี วามอ่อนนุ่มและสีสวย
2. แป้งขนมปงั มีปริมาณโปรตีนสูงอยู่ทร้ี อยละ 13-14 และมีปริมาณกลูเต็นสูง ซึงกลูเต็นเป็ นโปรตีนทีสกัด
จากแป้งสาลี โดยคุณสมบัตจิ ะมีความเหนียว และยืดหยุ่นดี ดูดซึมนําได้มาก ทนทานต่อการนวดและการหมักทําให้ขนมปงั
มีคุณภาพดีได้รปู ทราง มีขนาดใหญ่ เนือละเอียดเหนียวนุ่ม
3. แป้งบะหมีกึงสําเร็จรูป มีปริมาณโปรตีนสูงอยู่ทร้ี อยละ 10-12 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทําให้บะหมี
มีความเหนียว นุ่ม สีเหลือง น่ารับประทาน
4. แป้งบิสกิต มีปริมาณโปรตีนค่อนข้างตําถึงปานกลางอยู่ทร้ี อยละ 9-10 โดยแป้งดังกล่าวมีความเหนียว
และดูดซึมนําทีพอเหมาะสําหรับทําบิสกิต ขนมปงั กรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลีและขนมทอดต่างๆ
5. แป้งอเนกประสงค์ มีปริมาณโปรตีนปานกลางประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึม
นําพอเหมาะ ใช้ทําขนมได้หลากหลายชนิด เช่น บะหมี ปาท่องโก๋ โดนัท โรตี เค้ก คุกกี ขนมเปี ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี
แพนเค้ก วอฟเฟิล ซาลาเปาและขนมทอดต่าง ๆ
6. แป้งอาหารสัตว์ เช่น อาหารกุง้ อาหารปลา อาหารสุนขั เป็ นต้น ซึงมีปริมาณโปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 13
7. อืนๆ เช่ น แป้ งสาลีสํา หรับ ทํ าซาลาเปา ซึงมีป ริม าณโปรตีน ตํ าอยู่ ทีร้อ ยละ 7-9 แป้ งสาลีสําหรับ ทํ า
ปาท่องโก๋ มีปริมาณโปรตีนอยู่ทร้ี อยละ 7-9 แป้งขนมปงั โฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึงร้อยละ 50 อุดมไปด้วยใยอาหาร
วิตามิน แร่ธาตุ
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ช่องทางการจัดจําหน่ าย
บริษทั แบ่งการจัดจําหน่ายออกเป็ น 3 ช่องทาง คือ
1) จัดจําหน่ายให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ั
2) จัดจําหน่ายให้กบั ผูข้ ายส่งหรือยีปวรายใหญ่
3) จัดจําหน่ายให้กบั ผูใ้ ช้แป้งสาลีขนาดย่อม
มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี .1. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที
3-9(2)-4/50 สป มีอายุ 5 ปี ตังแต่วนั ที 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปข้าวสาลี
2. ใบอนุ ญ าตนํ าหรือสังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จากสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
เลขทะเบียนที 11-4-01150 มีอายุ 3 ปี ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 เพือรับรองว่าเป็ นผู้
ได้รบั อนุญาตให้นําเข้าซึงอาหารเพือจําหน่ายตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522
3. ใบอนุ ญาตผลิตอาหาร จากสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เลขทะเบียนที 11-2-00151
มีอายุ 3 ปี ตังแต่วนั ที 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 เพือรับรองว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ผลิตอาหาร
เพือจําหน่าย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2552
4. ใบอนุ ญาตมีซงยุ
ึ ทธภัณฑ์ จากกรมยุทธภัณฑ์ กระทรวงกลาโหม เลขทะเบียนที 610507743 ใบอนุ ญาต
ฉบับนีให้ใช้ได้ถึงวันที 19 กรกฎาคม 2562 เพือรับรองว่าเป็ นผู้ได้รบั อนุ ญาตให้มคี ลอรีนเหลวอันเป็ นยุทธภัณฑ์ตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
5. หนังสือสําคัญให้ใช้เครืองหมายรับรองฮาลาล (HALAL) จากสํานักงานประธานกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย เลขทะเบียนที กอท.ฮล. B131/2551 มีอายุ 1 ปี ตังแต่วนั ที 5 มิถุนายน 2561 ถึงวันที 4 มิถุนายน 2562
เพือรับรองว่าสินค้าของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการผลิตตามกรรมวิธอี ย่างถูกต้องตาม
หลักการศาสนาอิสลาม
6. หนังสือรับรอง GMP และ HACCP เลขที TH08/1704 และ TH08/1703 ตามลําดับจากบริษัท เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่วนั ที 24 มิถุนายน 2560 ถึงวันที 24 มิถุนายน 2563 และต้องทําการตรวจติดตาม
คุณภาพทุกๆ 6 เดือน เพือรับรองว่าบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ผลิตแป้งสาลีภายใต้มาตรฐานดังกล่าว
7. หนั ง สือ รับ รอง ISO 22000:2005 จากบริษั ท เอสจีเ อส (ประเทศไทย) จํ า กัด เลขที GB08/75218
เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่วนั ที 24 มิถุนายน 2560 ถึงวันที 24 มิถุนายน 2563 และต้องทําการตรวจติดตามคุณภาพทุกๆ
6 เดือน เพือรับรองว่า บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) มีระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
8. ใบอนุ ญ าตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เลขทะเบียน
เล่มที 11 เลขที 19/59 มีอายุ 1 ปี ตังแต่วนั ที 28 มิถุนายน 2561 ถึงวันที 27 มิถุนายน 2562 เพือรับรองว่าการประกอบ
กิจการต้องไม่ก่อให้เหตุเดือดร้อนรําคาญ
9. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถทีใช้ในการขนส่งสินค้าหรือสิงของ จากกรมการขนส่งทางบก
เลขทะเบียนที สป.บ.114/2555 มีอายุ 5 ปี ตังแต่วนั ที 16 มีนาคม 2560 ถึงวันที 15 มีนาคม 2565 เพือประกอบการขนส่ง
(รถเบาท์) ของบริษทั
10. หนั ง สือ รับ รอง Thailand Halal Standard : THS24000 จากศู น ย์ พ ั ฒ นาศัก ยภาพและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ฮ าลาลแห่ ง ประเทศไทย เพือรับ รองว่ า บริษัท ที เอส ฟลาวมิล ล์ จํา กัด (มหาชน) ได้ดาํ เนิ น การตาม
วิธีอ ย่ า งถู ก ต้อ งตามหลักการศาสนาอิสลาม
บัตรส่งเสริมการลงทุน
- ไม่มี 25
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บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (TSO) เลขทะเบียนบริษทั 0105526040126
ลักษณะธุรกิจ : โรงกลันนํามันปาล์ม
จดทะเบี ย นจัด ตังบริษั ท เมือปี 2526 เดิม ชือบริษั ท ชู ก าร์ไ ซโลคลัง สิน ค้ า จํ า กัด และเปลียนชือเป็ น
บริษทั ที เอส จี พรอพเพอร์ตี จํากัด เมือเดือนกุมภาพันธ์ 2550 มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
จํานวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เรียกชําระเต็มมูลค่า บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ร้อยละ 62.07 ของทุ นจดทะเบียนดํ า เนิน ธุร กิจ ให้เ ช่า และพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์โ ดยมีท รัพ ย์ส นิ เป็ น คลัง สิน ค้า
แบบเทกองให้เช่าพืนที 2,880 ตารางเมตร
สามารถบรรจุสนิ ค้าเทกองได้ 30,000 ตัน และในปี 2552 ได้เพิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 170 ล้านบาทเป็ นทุน
จดทะเบียนรวม
ล้านบาท และเปลียนชือเป็ นบริษัท ที เอส อุ ตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด โดยมี บริษัท ไทยชูการ์
เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 94.31 เพือดําเนินธุรกิจโรงงานกลันนํามันปาล์มเพือบริโภคโดยคาดว่าจะเริม
ดําเนินการในประมาณต้นไตรมาสที 2 ของปี 2552 และในเดือนพฤษภาคม
จดทะเบียนเพิมทุนอีก 400 ล้านบาท
ั
ทําให้จดทะเบียนในปจจุบนั เป็ น 600 ล้านบาท โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 97.48
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด เริมผลิตและจัดจําหน่ายนํามันปาล์มชนิดต่างๆ ภายใต้เครืองหมายการค้า
“ราชา” ตังแต่ เดือ นพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็ น ต้ น มาโดยวัต ถุ ดิบ หลัก ที ใช้ ใ นการผลิต จะเป็ น นํ ามัน ปาล์ ม ดิ บ
ภายในประเทศทังหมดจากทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย ทังนีการนําเข้าจะกระทําได้ในกรณีวตั ถุดบิ
ภายในประเทศขาดแคลนเท่านันและต้องนํ าเข้าผ่านทางองค์การคลังสินค้าโดยมีสมาคมโรงกลันนํ ามันปาล์มเป็ นผู้
จัดสรรโควตาให้สมาชิกตามสัดส่วนของปริมาณรับซือผลผลิตในประเทศ
กระบวนการผลิ ตและผลิ ตภัณฑ์ทีได้
กระบวนการผลิต
วัตถุดบิ ทีใช้
การฟอกสีและกลัน
การแยกไข
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นํามันปาล์มดิบ
(Crude Palm Oil : CPO)
นํามันปาล์มข้น
(RBD Palm Oil : RPO)

ขนาดกําลัง
ผลิตภัณฑ์ทได้
ี
ผลิต
400 ตัน/วัน นํามันปาล์มข้น (RBD Palm Oil : RPO)
และมีกรดไขปาล์ม (PFAD) เป็ นผลพลอยได้
300 ตัน/วัน นํามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธี
(Refined Palm Olein : RO)
และมีไขปาล์มสเตียริน (Stearin : RS)
เป็ นผลพลอยได้
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Facilities : (1) Palm Oil Refinery Facilities (Supplier : Desmet Ballestra)

Facilities : (2) Packaging (Supplier : ASB )
Capacity
ผลิตขวด (24x29)
ขวด
1,500,000
ฝา
2,900,000
บรรจุนํามันพืช (8x26)
แบบขวด
104,000
แบบถุง
52,000
แบบปิ บ
78,000
(13.75L หรือ 18.0 L)
แบบถัง 190 kg
5,200
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Facilities : (2) Packaging (Supplier : เดลแม็กซ์ AP Pack)
Capacity
ผลิตขวด (24x29)
ขวด
1,500,000 ขวดต่อเดือน
ฝา
2,900,000 ฝาต่อเดือน
บรรจุนํามันพืช (8x26)
แบบขวด
104,000 หีบต่อเดือน
แบบถุง
52,000 หีบต่อเดือน
แบบปิ บ
78,000 ปิ บต่อเดือน
(13.75L หรือ 18.0 L)
แบบถัง 190 kg
5,200 ถังต่อเดือน

Facilities : (3) Logistic Service
- Chao Phraya River Port (16 A & 16 B)
- Tank Farm (25 Tanks : Total Capacity 40,040 Tons)
CPO Tank : 22,000 – 29,000 Tons (6 tanks)
RPO Tank : 7,000 Tons (3 tanks)
RO Tank : 3,540 Tons (16 tanks) with Nitrogen
RS Tank : 7,000 Tons
PFAD Tank : 500 Tons
- Pipe Line / Loading Facility & Double Weight
- CCTV

Facilities : (3) Logistic Service
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ช่องทางการจัดจําหน่ าย
. กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) เช่น โรงงานผลิตอาหาร อาหารสัตว์ สบู่ นํามันเครืองและเคมีภณ
ั ฑ์ต่างๆ เป็ นต้น
. กลุ่มห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) เช่น ห้างบิกซี ห้างแม็คโคร เป็ นต้น
. กลุ่มร้านค้าส่ง (Wholesale) เช่น ยีปวั ซาปวั เป็ นต้น
. กลุ่มผูใ้ ช้โดยตรง (End User) เช่น ร้านอาหาร เบเกอรีและโรงแรม เป็ นต้น
รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทีจัดจําหน่ าย
1. ขวด ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หบี (หีบละ 12 ขวด)
2. ถุง ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หบี (หีบละ 12 ถุง)
3. ปี บ ขนาด 18 ลิตร และขนาด 13.75 ลิตร
4. ถุงในกล่อง(Bag in Box) ขนาด 18 ลิตร และขนาด 13.75 ลิตร
5. ถังพลาสติก (Drum) 200 ลิตร
6. รถแทงค์เดียว ขนาด 12-13 ตัน และรถแทงค์พ่วง ขนาด 26-30 ตัน
มาตรฐานต่างๆ ทีได้รบั การรับรอง
1. เครืองหมายรับรองระบบ ISO 22000 : 2005 เลขที GB10/81733
2. เครืองหมายรับรองระบบ GMP เลขที TH10/5399
3. เครืองหมายรับรองระบบ HACCP เลขที 10/5340
4. เครืองหมายรับรองฮาลาล เลขที กอท.ฮล. B536/2553 (มาตรฐานอาหารมุสลิม)
5. เครืองหมายรับรองโคเชอร์ (มาตรฐานอาหารยิว)
มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี .1. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 จากกรมธุรกิจพลังงาน สํานักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ
ทะเบียนเลขที สป
มีอายุ 1 ปี ตังแต่วนั ที มกราคม
ถึงวันที 1 ธันวาคม
เพือดําเนินการเป็ น
สถานทีเก็บรักษานํามันเชือเพลิง (นํามันเตา A)
2. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุ คคลด้วยรถทีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิงของ เลขทะเบียนที สป.บ.
139/2558 มีอายุ 5 ปี ตังแต่วนั ที 26 มีนาคม 2558 ถึงวันที 28 มีนาคม 2563 เพือดําเนินการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้า
3. ใบอนุ ญาตผลิตอาหาร เลขที 11-2-03561 จากสารธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตังแต่ 21 กันยายน 2561
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือดําเนินการผลิตอาหารเพือจําหน่ายตามมาตรา 14 พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 และเป็ น
สถานทีเก็บอาหารระบุไว้ในใบอนุญาต
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ลําดับที 572/2557 จากสํานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้า
สมิงพราย ตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที 1 พฤษภาคม 2562 เพือดําเนินการประกอบการประเภท สกัดนํามันจากพืช
5. ใบอนุ ญาตขนย้ า ยดิ น ฟอกสี จากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ตั ง แต่ ว ัน ที 22 สิง หาคม 2561 ถึ ง
วันที 21 สิงหาคม 2562 เพือให้นําสิงปฏิกลู หรือวัสดุทไม่
ี ใช้แล้วออกนอกโรงงาน จํานวน 2,700 ตัน/ ปี
6.ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ส่ ว นบุ ค คลด้ว นรถทีใช้ในการขนส่ ง สัต ว์ห รือ วิงของ สป.บ. /2553
จากกรมการขนส่งทางบก ตังแต่วนั ที 28 มีนาคม 2558 ถึงวันที 28 มีนาคม 2563 เพือประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
7. Kosher Certifiate (TSO) จาก Thai Kashrut Service Ltd. ตังแต่วนั ที 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที 31 สิงหาคม 2562
เพือรับรองมาตรฐานอาหารยิว (Kosher Dietary Law)
8. ISO 22000:2005 เลขที FSMS 701911 จาก BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตังแต่ ว ัน ที 10 ธัน วาคม 2561
ถึงวันที 18 มิถุนายน 2564 เพือรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System)
9. GMP (Good Manufaturing Practice) เล ข ที CDX 701914 จ า ก BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตั ง แ ต่
วันที 10 ธันวาคม
ถึงวันที 18 มิถุนายน 2564 เพือรับรองหลักเกณฑ์ วิธกี ารทีดีสาํ หรับการผลิต
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10. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) CDX 701914 BSI (Thailand)
Co.,Ltd. ตังแต่วนั ที 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที 18 มิถุนายน 2564 เพือรับรองระบบวิเคราะห์อนั ตราย และจุดวิกฤติ
ทีต้องควบคุม
11. หนังสือรับรองฮาลาล เลขที 332/2561 “ตราราชา” จากฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการประจําจังหวัด
สมุทรปราการ ตังแต่วนั ที 26 กันยายน 2561 ถึงวันที 25 กันยายน 2562 เพือรับรองว่าการผลิต 5 รายการได้ทําการ
ผลิตเพือจําหน่ายแก่ผบู้ ริโภค ครบถ้วนตามเงือนไขการรับรอง ฮาลาล
12. หนังสือรับรองฮาลาล เลขทะเบียนที กอท.ฮล.I390/2561 จากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ตังแต่วนั ที 26 กันยายน 2561 ถึงวันที 25 กันยายน 2562 เพือดําเนินการใช้เครืองหมายรับรองฮาลาล
ั ญา ตังแต่ ว ัน ที
13. หนั งสือ สํา คัญ แสดงการจดทะเบีย นเครืองหมายการค้า จากกรมทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
17 มีนาคม 2553 ถึงวันที 25 กันยายน 2563 เพือเป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ครืองหมายการค้า พ.ศ.2534
ั ญา ตังแต่ วนั ที
14. หนังสือ สําคัญ แสดงการจดทะเบีย นเครืองหมาย “ราชา” จากกรมทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
17 มีนาคม 2553 ถึงวันที 25 กันยายน 2563 เพือแสดงว่าเครืองหมายการค้านีได้จดทะเบียนแล้ว สําหรับสินค้านํามันพืช
ั ญา ตังแต่ ว ัน ที
15. หนั ง สือ สํา คัญ แสดงการจดทะเบีย นเครืองหมาย “รูบี” จากกรมทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพือแสดงว่าเครืองหมายการค้านีได้จดทะเบียนแล้ว สําหรับสินค้านํามันพืช
ั ญา ตังแต่ วนั ที
16. หนังสือสําคัญ แสดงการจดทะเบียนเครืองหมาย “อร่าม” จากกรมทรัพ ย์สนิ ทางป ญ
9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพือแสดงว่าเครืองหมายการค้านีได้จดทะเบียนแล้ว สําหรับสินค้านํามันพืช
17. หนังสือสําคัญ แสดงการจดทะเบีย นเครืองหมาย “รูบีลีน” จากกรมทรัพ ย์สนิ ทางปญั ญา ตังแต่ วนั ที
9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพือแสดงว่าเครืองหมายการค้านีได้จดทะเบียนแล้ว สําหรับสินค้านํามันพืช
หมายเหตุ เนืองจากในช่วงปลายปี 2555 ต่อเนืองถึงต้นปี 2556 บริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบจากราคาต้นทุน
วัตถุดบิ ได้แก่นํามันปาล์มดิบมีราคาลดลงอย่างต่อเนือง สาเหตุมาจากผลผลิตปาล์มทัวประเทศมีมากเป็ นประวัตกิ ารณ์
ทําให้บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริษทั ย่อย) ประสบกับภาวะขาดทุน เนืองจากราคาต้นทุนนํามันปาล์ม
ดิบในสต๊อกมีราคาสูงกว่าราคาตลาดมาก คณะกรรมการจึงอนุมตั ใิ ห้บริษทั โอพีจเี ทค จํากัด ทําสัญญาเช่าโรงงานพร้อม
เครืองจักรอุปกรณ์ทงหมดที
ั
เกียวกับธุรกิจโรงงานกลันนํามันปาล์มเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2559
ในปี 2559 บริษัท โอพีจีเทค จํากัด ผู้เช่ าโรงกลันนํ ามัน ปาล์ม ของบริษัท ที เอส อุ ตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด
(บริษัทย่ อย) ได้ต่ อสัญญาเช่ าเป็ น ระยะเวลา 3 ปี ตังแต่ ว ัน ที 16 พฤษภาคม 2559 ถึง วัน ที 15 พฤษภาคม 2562
และผูเ้ ช่าได้ขอเช่าโกดังสินค้าหมายเลข 27 และถังนํามันปาล์มหมายเลข 5 และ 6 ซึงเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั โดยผูเ้ ช่า
ต้องการขยายธุรกิจเพิมเติม ซึงมีระยะเวลาเช่าเท่ากับการเช่าโรงกลันนํามันปาล์ม
และในเดือนตุลาคม 2559 อนุ มตั ิงบประมาณการโครงการติดตังโซล่าร์รูฟจํานวน 200 กิโลวัตต์ บนหลังคา
โกดังสินค้าหมายเลข 17 ตังงบประมาณไว้ที 7,600,000 บาท บริษัทได้ลงนามในสัญญา กับบริษัท เอสทีอาร์ อาร์ เอ็นจิ
เนียริง จํากัด เรียบร้อยแล้ว และปจั จุบนั ได้ทาํ การติดตังโครงการและจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
ในปี 2561 บริษัท โอพีจเี ทค จํากัด ได้ขอเลิกสัญ ญาเช่าในเดือนสิงหาคม 2561 เนืองจากขาดสภาพคล่อง
บริษัท TSO ได้รบั โอนพนักงาน TSO เดิมจาก OPG กลับมาเป็ นพนักงานของ TSO เหมือนเดิม และรับพนักงาน
บางส่วนของ OPG พร้อมทังรับมอบทรัพย์สนิ
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บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด (TSA) เลขทะเบียนบริษทั 0105521016901
ลักษณะธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และห้องพักอาศัย
จดทะเบีย นจัด ตั งบริษ ัท เมื อปี 2521 เดิม ชื อบริษ ัท ไทยชูก าร์ไ ซโลแวร์เ ฮ้า ส์ คอร์ป อเรชัน จํา กัด
ในปี
บริษทั คืนใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้าและเปลียนชือเป็ น บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด เมือเดือน
กุมภาพันธ์ 2550 มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.- บาท
เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 79.78 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด ดําเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทรัพย์สนิ เดิมคือคลังเก็บนํ าตาล
ทรายดิบแบบเทกอง พืนที 6,000 ตารางเมตรสามารถบรรจุสนิ ค้าได้ 55,000 ตัน ให้บริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด
เช่าและในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจออกไปโดยซืออาคารพักอาศัยขนาด
ห้อง ตังอยู่ทีซอยเอราวัณสิง
ทอ ถนนปู่เจ้า สมิง พราย ตําบลสําโรงใต้ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพือให้บุคคลทัวไปเช่าพักอาศัย
ในปี
มีลกู ค้าเช่าพักอาศัยคิดเป็ นร้อยละ 94.07 ต่อมาในปี 2552 ก่อสร้างอาคารห้องพักอาศัยขนาด 45 ห้อง ตังอยู่
ในซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เริมให้ลูกค้าเช่าพัก
ตังแต่เดือนตุลาคม 2552 ในปี 2558 มีลกู ค้าเช่าพักอาศัยคิดเป็ นร้อยละ 97.22
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ที เอส จี เอสแซท จํากัด (บริษัทย่อย) ได้ให้บริษัท มันเดย์ แมน จํากัด
เช่ า ที เอส เออพาร์ต เมนต์ 2 อาคารห้ อ งพัก อาศัย 4 ชันจํ า นวน 45 ห้ อ ง เลขที 90/19 หมู่ ที 1 ซอยสยามไซโล
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และทรัพย์สนิ ส่วนควบอาคารพร้อมอุปกรณ์สาํ นักงานต่างๆ
และเช่ าทีดิน โฉนดเลขที 249251 ตํ า บลสําโรงใต้ (สํา โรง) อํ าเภอพระประแดง (พระโขนง) จัง หวัด สมุ ท รปราการ
มีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที 31 มกราคม 2562
ในเดือ นมีน าคม 2559 บริษัท ที เอส จี เอสแซท จํากัด (บริษัท ย่ อย) ได้ข ายทีดิน โฉนดเลขที 236400,
236401 และ 236402 เลขที ดิ น 120, 121, 122 ห น้ าสํ า รวจ 10154, 10155, 10156 ตํ า บล สํ า โรงใต้ ( สํ า โรง)
อําเภอพระประแดง (พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาคารพักอาศัย 9 ชัน 263 ห้อง พืนทีขนาด 9,520 ตารางเมตร
เลขที 162 ถึง 162/262 (รวม 263 เลขหมาย) หมู่ ที 9 ตํ า บลสําโรงใต้ อํา เภอพระประแดง จัง หวัด สมุ ท รปราการ
ให้กบั บริษทั โซล่า แอสฟลั ท์ จํากัด ในราคา 75,000,000 บาท
มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี .1. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที
3-2(5)-1/36 สป มีอายุ 5 ปี ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 1 มกราคม 2566 เนืองจากมีเครืองจักรระบบลําเลียง
นําตาลติดกับอาคารคลังสินค้าเทกองทีบริษทั ฯ เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ
2. ใบอนุ ญาตให้ใช้ซงวิ
ึ ทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของวิทยุคมนาคมและใบอนุ ญาตให้ตงสถานี
ั
วทิ ยุคมนาคม
เลขทะเบี ย นที 040651000100 และ 040651000099 จากคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เริมตังแต่วนั ที 5 กันยายน 2540 ตลอดอายุของเครือง เพือบังคับการทํางานหัวพ่น
นําตาลระยะไกลลงในระวางเรือเดินสมุทร
3. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (TSA 2) ออกโดยสํานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
เล่มที 1 เลขทะเบียนที 9/2559 มีอายุ 1 ปี ตังแต่ วนั ที ตุ ลาคม 2561 ถึงวันที 7 ตุ ลาคม 2562 เพือประกอบกิจการ
ห้องพักอาศัยจํานวน 45 ห้อง
บัตรส่งเสริมการลงทุน
- ไม่มี -
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บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิ สติ กส์ จํากัด (TSTL) เลขทะเบียนบริษทั 0105520002486
ลักษณะธุรกิจ : โรงงานทอกระสอบ
จดทะเบียนจัดตังบริษัทเมือปี 2520 เดิมชือบริษัท ไทยชูการ์ขนส่ง จํากัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยแบ่ ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.- บาท เรียกชําระแล้ว 1.25 ล้านบาทและเรียกชําระเต็มมูลค่าหุน้ ในปี 2550
โดยมีบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่เดิมร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียน ต่อมาในปี 2551 ทีประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2551 เมือวันที 11 มกราคม 2551 มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 45,000,000.- บาท (สีสิบห้าล้านบาท)
โดยออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 450,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.- บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และทีประชุมดังกล่าว
มีมติให้โอนสิทธิในการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนทีผูถ้ อื หุน้ เดิมสละสิทธิให้แก่บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ลงทุนในหุ้นเพิมทุนแทนเพือดําเนินธุรกิจโรงงานทอกระสอบพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์ ปจั จุบนั บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล
จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 77.44 ของทุนจดทะเบียนทําให้บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด มีสถานะเป็ นบริษทั ย่อย
ของบริษทั และเริมดําเนินการผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์ในเดือนตุลาคม 2551 และในปี 2552 เพิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน
30 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 80 ล้านบาท โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 85.90
และในเดือนมีนาคม 2558 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2558 ของบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
(“บริ ษั ท ย่ อ ย”) ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ เพิ มทุ น จดท ะเบี ย นจากเดิ ม จํ า นวน 80,000,000 บาท (แปดสิ บ ล้ า นบาท )
เป็ น 400,000,000 บาท (สีร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 4,000,000 หุน้ (สีล้านหุน้ ) โดยออกหุน้ สามัญ
ใหม่จํานวน 3,200,000 หุ้น (สามล้านสองแสนหุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท(หนึงร้อยบาท) จัดสรรหุ้นเพิมทุนโดยเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนในราคาหุน้ ละ 100 บาท (หนึงร้อยบาท) และในกรณีทมีี ผถู้ อื หุน้ เดิมรายใดสละสิทธิใน
การจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนให้โอนสิทธิในการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนส่วนทีเหลือให้แก่คณะกรรมการดําเนินการและมี
มติให้คณะกรรมการกําหนด เรียกชําระค่าหุ้นเพิมทุนจากผู้ถอื หุ้นได้ตามความเห็นชอบ และทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครังที 1/2558 มีมติเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษทั จากเดิมมี 16 ข้อ เพิมเป็ น 17 ข้อ โดยมีขอ้ ความดังนี
ข้อ 17. “ให้บริการท่าเรือเพือขนถ่ายสินค้าและตูค้ อนเทนเนอร์ ระหว่างประเทศ ตลอดจนการดูแลเก็บรักษา
สินค้าและตูส้ นิ ค้า”
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติกําหนดเรียกชําระค่าหุ้นเพิมทุนครังที 1 ในราคาหุ้นละ 25 บาท จากราคาพาร์
100 บาท โดยให้ผถู้ อื หุน้ โปรดแจ้งความประสงค์ในการจองซือหุน้ เพิมทุนภายในวันที 7 กรกฎาคม 2558 และชําระเงิน
ภายในวันที 14 กรกฎาคม 2558 สรุปว่ามีผถู้ อื หุน้ ซือหุน้ เพิมทุนจํานวน 14 ราย จํานวน 3,196,508 หุน้ เป็ นเงิน 79,912,700 บาท
และมีผถู้ อื หุน้ ไม่ประสงค์ซอหุ
ื ้นเพิมทุนจํานวน 8 ราย จํานวน 3,492 หุน้ ทีประชุมคณะกรรมการมีมติขายหุ้นเพิมทุน
ส่วนทีเหลือให้กบั นายปรีชา อรรถวิภชั น์ ประธานกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย
และบริษทั ได้เรียกชําระค่าหุน้ เพิมทุนเพิมเติม ดังนี
เรียกชําระค่าหุน้ เพิมทุนครังที 2 ในราคาหุน้ ละ 50 บาท จํานวน 1,600,000 หุน้ คิดเป็ นเงิน 160,000,000 บาท
ชําระเงินภายในวันที 20 ตุลาคม 2558
เรียกชําระค่าหุน้ เพิมทุนครังที 3 ในราคาหุน้ ละ 25 บาท จํานวน 3,200,000 หุน้ คิดเป็ นเงิน 80,000,000 บาท
ชําระเงินภายในวันที 15 ธันวาคม 2558
เมือบริษัทได้เรียกชําระเงินค่าหุ้นเพิมทุนในราคาหุ้นละ 100 บาทครบทังจํานวนแล้ว ทางสํานักเลขานุ การบริษัท
ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนและเปลียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว เมือวันที 16 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของ
ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี
ทุนจดทะเบียน
400,000,000 บาท (สีร้อยล้านบาทถ้วน)
ทุนชําระแล้วเป็ นเงิน 400,000,000 บาท (สีร้อยล้านบาทถ้วน)
ในเดือนกรกฎาคม 2558 อนุ มตั ิลงทุ นในโครงการนํ าร่องติดตังโซล่าร์รูฟ (Solar PV Rooftop) บนหลังคา
โกดังสินค้าของไทยชูการ์ฯ เพือนํ าไฟฟ้ าทีได้ใช้ภายในโรงทอกระสอบ และมีกําลังการผลิต 100 กิโลวัตต์ ใช้งบลงทุ น
ประมาณ 4,800,000 บาท (ไม่รวมระบบบันไดและทางเดินบนหลังคา) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 เดือน (หลังจากทํา
สัญญา) จุดคุม้ ทุนประมาณ 7 ปี อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คิดเป็ นร้อยละ 7
32

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2561

มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี .1. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที
จ 3-53(4)-36/51 สป มีอายุ 5 ปี ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที มกราคม 2566 เพือผลิตกระสอบพลาสติก
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย เล่มที 13 ทะเบียน
เลขที /
มีอายุ 1 ปี ตังแต่วนั ที 12 กรกฎาคม
ถึงวันที 11 กรกฎาคม
การทอกระสอบด้วยเครืองจักร
3. ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ที 16C กรมการขนส่งทางนําและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม ทะเบียน
เลขที 22/2561 มีอายุ 1 ปี ตังแต่วนั ที ตุลาคม 2561 ถึงวันที 29 ตุลาคม 2562 เพือให้เรือใหญ่เทียบท่าขนถ่ายสินค้า
ทัวไปและคอนเทนเนอร์ทงในและระหว่
ั
างประเทศมีการติดตังโรงพักสินค้าท่าเรือ สิงติดตังและเครืองมือ เครืองอุปกรณ์
ทังนีต้องดําเนินการโดยมีการป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิงแวดล้อมตลอดจนมีการจัดทํารายงานประจําเดือนแสดงสถิติ
เกียวกับเรือทีใช้บริการท่าเทียบเรือประเภทและปริมาณสินค้าทีผ่านท่าติดตังเครืองอุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ
4. ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การท่า เรือ เดิน ทะเล กรมการขนส่ง ทางนํ าและพาณิช ย์น าวี กระทรวง
คมนาคม ทะเบียนเลขที 43/2561 มีอายุ 3 ปี ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที 30 พฤษภาคม 2564 สําหรับประกอบ
กิจการท่าเรือเดินทะเลโดยมีโรงพักสินค้าท่าเรือสิงติดตังและเครืองมือ เครืองอุปกรณ์ ทังนีการดําเนินการโดยมีการ
ป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิงแวดล้อมตลอดจนมีการจัดทํารายงานประจําเดือนแสดงสถิตเิ กียวกับเรือทีใช้บริการท่าเทียบ
เรือประเภทและปริมาณสินค้าทีผ่านท่า รายงานประจําปี แสดงสภาพปจั จุบนั ของท่าเรือเกียวกับทีพักสินค้า สิงติดตัง
เครืองอุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนมีการจัดตังด่านศุลกากรและทําเนียบท่าเรือเพือรองรับการขน
ถ่ายสินค้าระหว่างประเทศภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของ ISPS และกรมเจ้าท่า
5. บัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการคลัง ทะเบียนเลขที 58-2293-1-00-1-0
ได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตังแต่วนั ที 31 สิงหาคม 2558 ได้แสดงว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือบรรทุกสินค้าประเภท 7.1.4 กิจการขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือบรรทุกสินค้า
และภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีได้รบั ยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึง มีมลู ค่าไม่เกิน 198,000,000 บาท
6. หนังสือรับรองการปฏิบตั ขิ องท่าเรือเพือรักษาความปลอดภัย เลขที 27/2560 จากกรมเจ้าท่า ตังแต่วนั ที
19 ธันวาคม 2560 ถึงวันที 18 ธันวาคม 2565 เพือดําเนินการรักษาความปลอดภัยของเรือระหว่างประเทศ
ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษทั ย่อย) ร่วมลงทุนกับ บจก. อาร์ ซี แอล
โลจิสติกส์ จัดตัง บจก.ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ในการว่าจ้างบริหารจัดการ
ท่าเรือคอนเทนเนอร์
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษทั และบริษทั ย่อย (บริษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด)
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจให้บริการเช่าคลังสินค้าเพือให้ลกู ค้าเก็บพักสินค้า
เพือการขนถ่ายขึนเรือเดินสมุทรหรือขนส่งออกไปจําหน่ ายภายในประเทศ โดยมีพนที
ื ทําการในปจั จุบนั 152 ไร่ 3 งาน
53.2 ตารางวา ให้บริการลูกค้าด้านต่ างๆ คือ บริการท่าเทียบเรือ 3 ท่า มีโกดังเก็บสินค้าชนิดบรรจุกระสอบให้เช่า
จํานวน 43 หลัง และถังเก็บกากนําตาลจํานวน 2 ถัง ความจุรวม 24,000 ตัน โดยมีสนิ ค้าหลักทีใช้บริการได้แก่ นําตาลทราย
กากนํ าตาล ข้าวสาร นํ ามันพืชและพืชผลทางเกษตรอืนๆ นับว่าเป็ นคลังสินค้าทีให้บริการรับฝากและขนถ่ ายสินค้า
นําตาลทีใหญ่ทสุี ดในแถบจังหวัดสมุทรปราการ
เนืองจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท คือการให้บริการขนถ่ ายสินค้า ให้บริการเช่าเหมาคลังสินค้า
และให้บริการท่าเทียบเรือ ลูกค้าหลักจึงได้แก่ ผู้ส่งออกนํ าตาลว่าจ้างบริษัทให้ทําการขนถ่ายสินค้าทีเก็บไว้ในคลัง
ขึนเรือเดินสมุทรเพือส่งไปจําหน่ ายต่างประเทศและโรงงานนํ าตาลมีนําตาลทังชนิดเทกองและบรรจุกระสอบเข้ามาใช้
บริการ ส่วนลูกค้าอืนๆ ได้แก่ ลูกค้าเช่าเหมาโกดังเก็บสินค้าเพือใช้เก็บพักสินค้า ซึงมีทงสิ
ั นค้าส่งออกและจําหน่ าย
้
ภายในประเทศ อันได้แก่ ข้าวสาร ข้าวสาลี แปงมัน ไม้แปรรูปและนํ ามันพืชทีใช้ในการประกอบอาหารและอืนๆ สําหรับ
ลูกค้าหลักของบริษทั ย่อย (บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด ) ได้แก่ โรงงานนําตาลต่างๆ ทีนําสินค้ามาฝากในคลังสินค้าเพือ
รอการส่ งมอบ โดยผ่ านผู้ ส่ งออกจะแจ้ ง เรือ มารับ สิน ค้ า โดยมี บ ริษั ท ไทยชู ก าร์ เทอร์ มิ เ นิ ล จํ า กั ด (มหาชน)
เป็ นผูด้ าํ เนินการขนถ่ายสินค้าทีบริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด (บริษทั ย่อย) เป็ นผูร้ บั ฝากสินค้า
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ดัง นั นการประกอบธุ ร กิจ ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยจะสอดคล้อ งและเอือประโยชน์ ก ัน ในเชิง กลยุ ท ธ์
นอกจากนีบริษัทย่อยทําธุรกิจทดแทนส่วนทีไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ทังนีเพือให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนิน
ธุ รกิจ ให้ก ว้างขวางออกไปโดยฝ่ ายบริห ารจะมีก ารร่ว มกัน พิจ ารณาวางแผนธุ ร กิจ และวิธีก ารเชือมโยงกับ ธุ รกิจ
ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยโดยมุ่ ง ใช้ ท รัพ ยากร อุ ป กรณ์ เครืองมือ และช่ อ งทางต่ า งๆ ของบริษั ท ทีมีอ ยู่ ใ ห้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มกี ารดําเนินงานทีซําซ้อนกัน
เนืองจากกิจการคลังสินค้ามีขอ้ จํากัดในการดําเนินธุรกิจค่อนข้างมาก เช่น รายได้หลักจะต้องเป็ นรายได้
จากการรับฝากสินค้า ดังนันทรัพย์สนิ อันได้แก่ อาคารคลังสินค้าทีบริษทั ย่อยถือครองอยู่เป็ นคลังสินค้าประเภทเทกอง
บริษทั ย่อยจึงได้เช่าเหมาโกดังบางหลังจากบริษทั แม่เพือรับฝากสินค้าชนิดบรรจุกระสอบ ส่วนรายได้หลักของบริษทั แม่
คือ รายได้จากการให้บริการขนถ่ ายสินค้า ค่าเช่าโกดัง ค่าเทียบท่าเรือ ค่าชังนํ าหนัก ค่านํ าสิน ค้าผ่านท่าและอืนๆ
ดังนันความสัม พัน ธ์ข องกลุ่ม กิจ การจึงเป็ น ลัก ษณะพึงพากัน ทังนี เนื องมาจากพระราชบัญ ญัติ คลังสิน ค้า ไซโล
และห้องเย็น พ.ศ. 2558 มิได้กําหนดเงือนไขไว้ว่ากรรมการของผูป้ ระกอบกิจการคลังสินค้าต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อย
กว่าหนึงในห้าของจํานวนหุน้ ทีจดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรืองการกําหนดเงือนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า
พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนันกรรมการของบริษัทแม่และบริษัทย่อยเกือบทังหมดเป็ นกรรมการชุดเดียวกัน ดังนันในส่วนของ
อํานาจในการควบคุมบริษทั ย่อยย่อมถูกควบคุมโดยบริษทั แม่ไปในตัว
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เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่ อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ชือบริ ษทั

ประเภทและลักษณะธุ รกิจ

บจก. ที เอส คลังสิ นค้า

คลังสิ นค้าและรับฝากสิ นค้า

บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์

โรงงานแป้ งสาลี

บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
และห้องพักอาศัย

บจก. ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์

บจก. ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน

โรงงานทอกระสอบ
พลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า
และบริ การท่าเทียบเรื อคอน
เทนเนอร์
ให้เช่าคลังสิ นค้าและ
โรงงานกลันนํามันปาล์ม

ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

399

400

%การถือหุ น้

12.50

6 .13

398.66

68.86

50

79.78

400

85.90

97.48

ต้นทุนเงินลงทุน

10.073 ล้านบาท
.

ล้านบาท

40.611 ล้านบาท

.

ล้านบาท

295.168 ล้านบาท

มูลค่าเงินลงทุน

ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่อืน
ทีถือหุ น้ เกิน 10%

100.313 ล้านบาท

บจก. อสก.มิตรเกษตร1

.

ล้านบาท

-

95.742 ล้านบาท

-

.

ล้านบาท

บมจ. นําตาลขอนแก่น2

217.377 ล้านบาท

ผูถ้ อื หุน้ ทีถือหุน้ อยู่ในบริษทั ย่อยเกินกว่าร้อยละ 10 ได้แก่
1. บริษัท อุ ต สาหกรรมมิต รเกษตร จํากัด ถือ หุ้น อยู่ในบริษัท ที เอส คลังสิน ค้า จํากัด ร้อ ยละ 14.16
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนํ าตาล ตังอยู่ที 93/1 หมู่ 9 ถนนแสงชูโต ตําบลดอนขมิน อําเภอท่ ามะกา
จังหวัดกาญจนบุ รี โดยมีนายณรงค์ เจนลาภวัฒ นกุล เป็ น กรรมการและเป็ น กรรมการบริห ารของบริษัท ไทยชูการ์
เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
2. บริษั ท นํ าตาลขอนแก่ น จํ า กัด (มหาชน) ถื อ หุ้ น อยู่ ใ นบริษั ท ที เอส ขนส่ ง และโลจิส ติ ก ส์ จํ า กัด
ร้อยละ . ตังสํานักงานอยู่ที อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชัน 9 เลขที 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 และมีโรงงานตังอยู่เลขที 43 หมู่ที 19 ถนนนําพองกระนวน อําเภอนําพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โดยประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนําตาลเพือส่งออกและบริโภคในประเทศ โดยมีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ เป็ นกรรมการร่วมในบริษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

35

ข้อมูลบริ ษทั

-

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2561

4.2 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิ จ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
4.2.1 สิ นทรัพย์ถาวรหลักทีบริษทั ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ลําดับ
ที

สิ นทรัพย์
(ประเภท/ทีตัง)

1

ทีดิ นและส่วนปรับปรุงที ดิ นของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
ทีดินของบมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

มูลค่าตามบัญชี

ภาระผูกพัน

(ไร่-งาน-ตรว.)
111-0-26

เป็ นเจ้าของ

1,576,937,793.05

คําประกันวงเงินสินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน 1/

13-1-63

เป็ นเจ้าของ

205,698,500.02

คําประกันวงเงินสินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน 1/

9-0-15

เป็ นเจ้าของ

,

,

.

เป็ นเจ้าของ

,

,

.

พืนที

ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

19-3-38.7
รวม
2

คําประกันวงเงินสินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน 1/
-

2,310,526,106.21

153-1.42.7

อาคาร สิ งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง
ได้แก่ อาคารเช่า อาคารเช่าพักอาศัย
ท่าเทียบเรือ และอืนๆ
บริษทั
ไทยชูการ์
(มหาชน)

เทอร์มเิ นิลจํากัด

เป็ นเจ้าของ

317,702,280.27 คําประกันวงเงินสินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน 1/

บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด

เป็ นเจ้าของ

66,691,989.01

-

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด

เป็ นเจ้าของ

5,773,808.33

-

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด

เป็ นเจ้าของ

97,475,151.90

-

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เป็ นเจ้าของ

174,285,914.55

-

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

เป็ นเจ้าของ

93,662,943.08

-

รวม
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บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)
ลําดับที
3

4

5

สิ นทรัพย์
(ประเภท/ที ตัง)
เครืองจักร เครืองมือ และ อุปกรณ์
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
รวม
เครืองตกแต่ง และเครืองใช้สาํ นักงาน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิลจํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
รวม
ยานพาหนะ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิลจํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
รวม
รวมทังสิ น

รายงานประจําปี 2561
พืนที
(ตารางเมตร)

การถือสิ ทธิ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
20,011,705.68
8,571,728.72
13,006.57
234,157,702.18
477,391,826.34
227,003,369.53

ภาระผูกพัน
-

967,149,339.02
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

2,295,842.14
, .
.00
, ,483.34
2,983,582.69
1,480,841.34
8,910,557.38

-

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

412,732.01
25,030,039.99
1.00
520,011.00
19,657,994.83
1.00
45,620,779.83

-

4,087,798,869.58

หมายเหตุ

ที ดิน โฉนดเลขที 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 พร้อมโกดังเก็บสินค้าของ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด
(มหาชน) คําประกันวงเงินสินเชือทีได้รบั
จากสถาบัน การเงิน จํ า นวน 750 ล้ า นบาท และทีดิ น โฉนดเลขที 806, 22186, 22188, 22189, 46218,
112862, 178109, 178487, 178486, 249104, 249148 คําประกันวงเงินสินเชือทีได้รบั จากสถาบันการเงิน จํานวน 50 ล้านบาท
และทีดินโฉนดเลขที 249253, 9082 คําประกันวงเงินสินเชือทีได้รบั จากสถาบันการเงิน จํานวน 145 ล้านบาท
1/

4.2.2 สิ นทรัพย์ถาวรทีบริษทั ไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิ จ
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรทีถือไว้เพือขาย ได้แก่ เครืองจักรโรงงานกระสอบ
มูลค่า 7.142 ล้านบาท
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5. ข้อพิ พาททางกฏหมาย
ในปี 2561 บริษั ท ไทยชู ก าร์ เทอร์มิเนิ ล จํ ากัด (มหาชน) และบริษั ท ย่ อ ยไม่ มี ข้อพิ พ าททางกฎหมาย
ทีมีผลกระทบต่อทรัพย์สนิ หรือผลการดําเนินธุรกิจแต่อย่างใด
. ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญอืน
6.1 ข้อมูลทัวไป
ชือ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน)
Thai Sugar Terminal Public Company Limited
ชือย่อ
TSTE (ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษทั
0107537001692
ประเภทธุรกิ จ
บริการขนถ่ายสินค้าขึนเรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ
เว็บไซต์
www.tstegroup.com
ทีก่อตัง
2519
วันแรกทีซือขายหุ้น
13 กรกฎาคม 2533
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทีตังสํานักงานและคลังสิ นค้า 90 หมูท่ ี 1 ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
6.2 ข้อมูลสําคัญอืน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว

มูลค่าหุ้นทีตราไว้
หุ้นบุริมสิ ทธิ
รอบระยะเวลาบัญชี
สํานักงานใหญ่
ทีตัง
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191,663,805 บาท
(หนึงร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมืนสามพันแปดร้อยห้าบาท)
191,663,590.50 บาท
(หนึงร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมืนสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 383,327,181 หุน้
หุน้ สามัญ หุน้ ละ 0.5 บาท
- - หุน้
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์

90 หมู่ที 1 ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
0-2183-4567 ( สายอัตโนมัต)ิ
0-2183-4561 และ 0-2183-4562
thaisugar@tstegroup.com
www.tstegroup.com

สํานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

0-2183-4567 ต่อ 4012
0-2183-4561 และ 0-2722-5079
jurairat.n@tstegroup.com
ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

6.3 บุคคลอ้างอิ ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ทีตัง
โทรศัพท์
โทรสาร
TSD Call center
เว็บไซต์
อีเมล์
ผูส้ อบบัญชี

ทีตัง
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ผูต้ รวจสอบภายใน
ทีตัง
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
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บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9381
0-2009-9476
- http://www.tsd.co.th
TSDCallCenter@set.or
บริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
โดย นายอําพล จํานงค์วฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4663 และ
หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4664 และ
หรือ นายนริศ เสาวลักษ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5369
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน 19 ยูนิต 4
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2231-3980-7
0-2231-3988
amc@amc-mri.com
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด โดย
นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์
267/ ถนนประชาราษฎร์ สาย 1
แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2587-8080
0-2585-2018
internalaudit@dharmniti.co.th
http://www.dharmniti.co.th

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
บริษทั มีทุนจดทะเบียนจำนวน 191,663,805 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 383,327,610 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.50 บำท
ทุนชำระแล้ว
เรียกชำระหุน้ สำมัญแล้วจำนวน 383,327,181 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.50 บำท เป็ นเงิน 191,663,590.50 บำท
คงเหลือจำนวนหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้เรียกชำระ 429 หุน้
ผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ได้รวบรวมรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ปิ ด XO ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีผถู้ อื หุน้ 10 อันดับแรก ดังนี้
7.2 ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผูถ้ ือหุ้น 10 รำยแรก 3 ปี ย้อนหลังที่ปรำกฎในสมุดทะเบียน TSD
- ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อย (Free Float) ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั มีจำนวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 600 รำย
ผูถ้ อื หุน้ สัญชำติไทย จำนวน 597 รำย จำนวนหุน้ 383,236,978 คิดเป็ น 99.98 %
ผูถ้ อื หุน้ สัญชำติต่ำงด้ำว จำนวน 3 รำย จำนวนหุน้
90,203 คิดเป็ น 0.02 %
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั มีหนุ้ สำมัญ จำนวน 383,327,181 หุน้
ปี 2561
ลำดับ
ที่

ชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

ปี 2560
ชื่อผู้ถือหุ้น

%

ปี 2559

จำนวนหุ้น

%

ชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

%

1

บมจ.น้ำตำลขอนแก่น

91,301,062

23.818

บมจ.น้ำตำลขอนแก่น

91,301,062

23.818

บมจ.น้ำตำลขอนแก่น

91,301,062

23.818

2

นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์

63,818,515

16.649

นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์

63,818,515

16.649

นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์

63,818,515

16.649

3

บจก.ประจวบอุตสำหกรรม

38,003,736

9.914

บจก.ประจวบอุตสำหกรรม

38,000,252

9.913

บจก.ประจวบอุตสำหกรรม

38,000,252

9.913

4

นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์

31,299,893

8.165

นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์

31,299,893

8.165

นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์

31,299,893

8.165

5

นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุตมิ ำวรพันธ์

27,206,675

7.098

นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุตมิ ำวรพันธ์

27,206,675

7.098

นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุตมิ ำวรพันธ์

27,206,675

7.098

6

นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์

19,022,666

4.963

บจก.น้ำตำลรำชบุรี

18,169,747

4.740

บจก.น้ำตำลรำชบุรี

18,169,747

4.740

7

บจก.น้ำตำลรำชบุร ี

18,169,747

4.74

นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์

17,788,066

4.640

นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์

17,448,466

4.552

8

บจก.อุตสำหกรรมมิตรเกษตร

16,027,170

4.181

บจก.อุตสำหกรรมมิตรเกษตร

16,027,170

4.181

บจก.อุตสำหกรรมมิตรเกษตร

16,027,170

4.181

9

นำงบุญพร้อม ชินพิลำศ

5,402,978

1.409

นำงบุญพร้อม ชินพิลำศ

5,402,978

1.409

นำงบุญพร้อม ชินพิลำศ

5,402,978

1.409

10

นำงสำวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน

3,960,000

1.033

นำงสำวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน

3,960,000

1.033

นำงพัชรี ชินธรรมมิตร

3,978,471

1.038

314,212,442

81.97

ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก

312,974,358

81.647

ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก

312,653,229

81.563

69,114,739

18.03

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

70,352,823

18.353

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

70,673,952

18.437

383,327,181

100

383,327,181

100

383,327,181

100

ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก
11

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

จำนวนหุ้นทัง้ หมด

จำนวนหุ้นทัง้ หมด

จำนวนหุ้นทัง้ หมด

- ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่โี ดยพฤติกำรณ์มอี ทิ ธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำร หรือกำรดำเนินงำนของ
บริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
- ไม่มี –
- ข้อตกลงระหว่ำงกันในกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ (Shareholding Agreement)
- ไม่มี –
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7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล
นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผลของบริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ ล จำกัด (มหำชน)
บริษั ท มีน โยบำยกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั นผลในอัต รำไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 50 ของกำไรสุ ท ธิข องงบกำรเงิ น
เฉพำะบริษั ท หลัง หัก ภำษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คลและสำรองตำมกฎหมำยแล้ ว หำกไม่ ม ีเ หตุ จำเป็ นอื่ น ใดและกำร
จ่ ำ ยเงิน ปั น ผลนั น้ ไม่ ม ีผ ลกระทบต่ อ กำรดำเนิ น งำนของบริษ ัท และบริษ ัท ย่ อ ย ทัง้ นี้ ก ำรจ่ ำ ยเงิน ปั น ผลให้นำ
ปั จจัยต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำเช่น ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง แผนขยำยงำน เป็ นต้น
เมื่ อ คณะกรรมกำรบริษ ั ท มีม ติ เ ห็น ชอบให้ จ่ ำ ยเงิน ปั น ผลประจำปี แล้ ว จะต้ อ งนำเส นอขออนุ ม ัติ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถ ื อ หุ ้ น เว้ น แต่ เ ป็ นกำรจ่ ำ ยเงิน ปั น ผลระหว่ ำ งกำล ให้ ค ณะกรรมกำรบริษ ั ท มีอำนำจอนุ ม ัติ
ให้ จ่ ำ ยเงิน ปั น ผลได้ แ ล้ ว ให้ ร ำยงำนให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทรำบในกำรประชุ ม ครำวต่ อ ไป
เงิน ปั น ผลให้ แ บ่ ง ตำมจำนวนหุ ้ น หุ ้ น ละเท่ ำ ๆกัน โดยกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั นผลต้ อ งได้ รับ อนุ ม ัต ิ จ ำก
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น คณะกรรมกำรอำจจ่ ำ ยเงิน ปั น ผลระหว่ ำ งกำลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นครัง้ ครำวได้ เมื่ อ เห็น ว่ ำ
บริษั ท มีผ ลกำไรสมควรพอที่จ ะทำเช่ น นั น้ และรำยงำนให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทรำบในกำรประชุ ม ครำวต่ อ ไป
ประวัติกำรจ่ำยเงิ นปันผลย้อนหลัง
ปี ที่ จ่ ำ ยเงิ น
ปั น ผล
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560*
ปี 2561

บริ ษั ท ไทยชู ก ำร์ เทอร์ มิ เนิ้ ล จำกัด (มหำชน)
ผลกำร
กำไรสุ ท ธิ
กำไรต่ อ หุ้ น
อัต รำกำรจ่ ำ ย
ดำเนิ นงำน
(บำท)
(บำท)
ปั น ผล
ประจำปี
(บำทต่ อ หุ้น )
2554
68,742,237
0.52
0.24

อัต รำกำรจ่ ำ ย
ปั น ผล
ต่ อ กำไรสุ ท ธิ (%)
46.15

2555

192,581,706

1.33

0.34

23.30

2556

97,867,872

0.67

0.24

35.61

2557

117,781,424

0.41

0.50

61.63

2558

89,846,039

0.26

0.1611111111

52.07

2559

71,677,046

0.20

0.06

32.09

2560

96,855,259

0.25

0.07

27.70

หมำยเหตุ *1.ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 มีมติอนุ มตั จิ ่ำยเงินปั นผล
เป็ นเงินสด สำหรับผลประกอบกำรประจำปี 2560 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 0.07 บำท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 26,832,903
บำท คิดเป็ นร้อยละ 27.70 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (เท่ำกับร้อยละ 23.01 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงิน
รวม) โดยเงินปั นผลดังกล่ำวจ่ำยจำกกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษทั ทีเ่ สียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตรำร้อยละ 20
ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล เนื่องจำกบริษัท ฯ มีแผนกำรใช้เงินลงทุนสำหรับโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำรอยู่ ในปั จจุบนั และโครงกำรใหม่ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนำคต บริษทั จึงกันส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีเพื่อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรเหล่ำนี้ และบริษทั ฯ จัดสรรเงินสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 1,080,000 บำท
* 2.ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2561 มีมติจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ อัตรำหุน้ ละ 0.06 บำท จำกกำไรสะสม จำนวน 383.3 ล้ำนหุน้ เป็ นเงิน 22,999,630.86 บำท
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นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยแต่ละแห่งจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลเมื่อบริษทั นัน้ ๆ มีกำไรพอสมควรและจะไม่มกี ำรจ่ำยเงิน
ปั น ผลในกรณี ท่ีข ำดทุ น นอกจำกนี้ ย ัง พิจำรณำจำกกระแสเงิน สดคงเหลือ เทียบกับ งบลงทุ น ของบริษัทย่ อยนัน้ ๆ
หำกกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่ อยมีเพียงพอและได้ตัง้ สำรองตำมกฎหมำยแล้วบริษัทย่ อยนัน้ ๆ จะพิจำรณำ
จ่ ำ ยเงิน ปั น ผลเป็ นกรณี ๆ ไป
กำรจ่ ำ ยเงิน ปั น ผลของบริษัท ย่ อ ยให้ก ับ บริษัท เป็ น ไปตำมข้อ บังคับ ของบริษัท เรื่อ งกำรจ่ ำ ยเงิน ปั นผล
ซึง่ ต้องได้รบั มติจำกทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ และสำมำรถจ่ำยเป็ นกำรเฉพำะครำวได้ โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลบริษทั ต้องมี
กำไรพอสมควรกรณีขำดทุนห้ำมมิให้จ่ำยเงินปั นผลจนกว่ำจะแก้ไขจนไม่ขำดทุนแล้ว นอกจำกนี้กำรจ่ำยเงินปั นผล
จะต้องมีกำรกันเงินสำรองไว้อย่ำงน้ อยร้อยละห้ำของกำไรจนกว่ำทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของ
จำนวนทุนของบริษทั
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
คณะกรรมการบริ ษัท
(BOD)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

(EXC)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(CEO )

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
สานักเลขานุการบริ ษัท

สานักประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มปฏิบตั ิการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ธุรกิจท่าเรือ
และคลังสินค้ าทัว่ ไป
ผู้อานวยการท่าเรือ
และคลังสินค้ า

ฝ่ ายคลังสินค้ า

ฝ่ ายปฏิบตั ิการท่าเรือ
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ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ฝ่ ายโยธา
และจัดจ้ าง
ฝ่ ายซ่อมบารุ ง
และยานยนต์
ฝ่ ายด่านชัง่ น ้าหนัก

ธุรกิจลงทุน
และพันธมิตรสัมพันธ์

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มบัญชี

สนับสนุนองค์กร

และการเงิน

งานยุทธศาสตร์
และสนับสนุนองค์กร

รองกรรมการผู้จัดการ
งานยุทธศาสตร์
ใหญ่
ผู้อานวยการฝ่ าย

และพัฒนาธุรกิจ

สานักงาน

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
และลูกค้ าสัมพันธ์

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายธุรการคลังสินค้ า
และลูกค้ าสัมพันธ์

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
และควบคุมคุณภาพ

ฝ่ ายจัดซื ้อและพัสดุ

งานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายบัญชี
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8.1 คณะกรรมกำรบริษทั (Board of Directors)
ตำมข้อบังคับบริษทั กำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน รำยชื่อคณะกรรมกำร
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) ณ ลงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วย กรรมกำร 15 ท่ำน ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รำยชื่อกรรมกำร
นำยปรีชำ อรรถวิภชั น์
นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์1
นำยพงศ์ ชินธรรมมิตร**
นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์ 1 / **
นำยณรงค์ เจนลำภวัฒนกุล 1 / **
นำยวินย์ ชินธรรมมิตร*
นำยชลัช ชินธรรมมิตร์
นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์
นำยธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ
นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์ 1 / **
นำยจเด็จ อินสว่ำง
นำงสำวจุฑำทิพย์ อรุณำนนท์ชยั
นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล
นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์
นำยพัลลภ เหมะทักษิณ1 / **

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร

วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
เมษำยน 2560 – เมษำยน 2563
เมษำยน 2561 – เมษำยน 2564
เมษำยน 2559 – เมษำยน 2562
เมษำยน 2561 – เมษำยน 2564
เมษำยน 2561 – เมษำยน 2564
เมษำยน 2560 – เมษำยน 2563
เมษำยน 2559 – เมษำยน 2562
เมษำยน 2560 – เมษำยน 2563
เมษำยน 2560 – เมษำยน 2563
เมษำยน 2561 – เมษำยน 2564
เมษำยน 2559 – เมษำยน 2562
เมษำยน 2560 – เมษำยน 2563
เมษำยน 2559 - เมษำยน 2562
เมษำยน 2559 - เมษำยน 2562
เมษำยน 2561 – เมษำยน 2564

เลขำนุกำรบริษทั นำงจุไรรัตน์ นิลดำ
หมำยเหตุ *1. ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 มีมติแต่งตัง้ กรรมกำร
ทีค่ รบวำระกลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

นำยประภำส
นำยชนะชัย
นำยณรงค์
นำงเยำวนุช
นำยพัลลภ

ชุตมิ ำวรพันธ์
ชุตมิ ำวรพันธ์
เจนลำภวัฒนกุล
เดชวิทกั ษ์
เหมะทักษิณ

2.** หมำยถึงกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษทั สอง (2) คน ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ 15 คน ไม่มคี ุณสมบัตติ อ้ งห้ำม ดังนี้
1. ไม่มปี ระวัตกิ ำรกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ำรทำรำยกำรทีอ่ ำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ
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กำรประชุมของคณะกรรมกำร
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำร 12 ครัง้ ต่อปี โดยกำหนดวันประชุม
ไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้คณะกรรมกำรแต่ละคนทรำบโดยทำเป็ นตำรำงนัดประชุมประจำปี อย่ำงไรก็
ตำม เพื่อ ให้เ กิด ควำมคล่ อ งตัว ต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ในแต่ ล ะเดือ น บริษัท ได้จ ัด ให้มีกำรประชุ มคณะ
กรรมกำรบริหำร ซึ่งทำหน้ำที่ตดั สินใจตำมอำนำจหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำก คณะกรรมกำรบริษัทโดยทุกครัง้ ทีม่ กี ำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั จะมีกำรนำเรื่องทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรกลับมำแจ้งให้คณะกรรมกำร
บริษทั ทรำบ เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั
เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) และให้มกี ำรถ่วงดุลกันระหว่ำง
ดังนัน้ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ณ 31 ธันวำคม 2561 กรรมกำรบริษทั จำนวน 15 ท่ำน ประกอบด้วย
กรรมกำรอิส ระ (Independent Director) หมำยถึง กรรมกำรที่มีคุ ณ สมบัติส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ข อง
สำนักงำนงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ปั จจุบนั มี จำนวน 5 คน (คิดเป็ นร้อยละ 33)
กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร (Non-Executive Director) หมำยถึง กรรมกำรทีม่ ไิ ด้ดำรงตำแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหำร
และไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องในกำรบริหำรงำนประจำของบริษทั อำจจะเป็ นหรือไม่เป็ นกรรมกำรอิสระก็ได้ ปั จจุบนั มี จำนวน
12 คน (รวมกรรมอิสระ 5 ท่ำน คิดเป็ นร้อยละ 80)
กรรมกำรที่เ ป็ น ผู้บ ริห ำร (Executive Director) หมำยถึง กรรมกำรที่ดำรงต ำแหน่ ง ผู้บ ริห ำร และมีส่ว น
เกีย่ วข้องในกำรบริหำรงำนประจำของบริษทั ฯ ปั จจุบนั มีจำนวน 3 ท่ำน (คิดเป็ นร้อยละ 20)
คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดกำรและกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ ตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์
และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ตลอดจนวัต ถุ ป ระสงค์ และข้อ บัง คับของบริษัทฯ และปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ด้วยควำม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง
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ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทั ได้มกี ำรเข้ำร่วมประชุมกันตำมทีก่ ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 12 ครัง้ และประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ ดังนี้
ตำรำงประชุมจำนวนครังในกำรเข้
้
ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร ในปี 2561 กรรมกำรบริษทั เข้ำประชุมเฉลีย่ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกำรประชุมในรอบปี
ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1

นำยปรีชำ

อรรถวิภชั น์

2

นำยประภำส

ชุตมิ ำวรพันธ์

3

นำยพงศ์

ชินธรรมมิตร

4

นำยชนะชัย

ชุตมิ ำวรพันธ์

5
6

นำยณรงค์
นำยจเด็จ

เจนลำภวัฒนกุล
อินสว่ำง

7

นำงสำวจุฑำทิพย์

อรุณำนนท์ชยั

8
9
10
11

นำยสมชำย
นำยชลัช
นำยธนดล
นำยวินย์

ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
สุจภิ ญ
ิ โญ
ชินธรรมมิตร

12

นำยสุวฒ
ั น์

สัมมำชีพวิศวกุล

13

นำงพวงทิพย์

ศิลปศำสตร์

14

นำงเยำวนุช

เดชวิทกั ษ์

15

นำยพัลลภ

เหมะทักษิณ

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั
ประธำนกรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั /กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร/กรรมกำรบริษทั /
กรรมกำรบริกำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริษทั /กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษทั /ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริษทั /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั /กรรมกำรตรวจสอบ/
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริษทั /กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/
กรรมกำรบริกำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริษทั /กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรบริกำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริษทั /กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริกำรควำมเสีย่ ง

คณะกรรมกำร
บริ ษทั
เข้ำ
ร้อยละ
ประชุม
(%)

คณะกรรมกำร
บริ หำร
เข้ำ
ร้อยละ
ประชุม
(%)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
เข้ำ
ร้อยละ
ประชุม
(%)

คณะกรรมกำร
สรรหำฯ
เข้ำ
ร้อยละ
ประชุม
(%)

กำรประชุม
ผู้ถือหุ้น
เข้ำ
ร้อยละ
ประชุม
(%)

12/12

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

100

11/12

92

6/9

67

-

-

-

-

-

-

1/1

100

11/12

92

7/9

78

-

-

-

-

-

-

1/1

100

12/12

100

9/9

100

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

12/12
12/12

100
100

9/9
-

100
-

4/4

100

-

-

-

-

1/1
1/1

100
100

10/12

83

-

-

-

-

3/3

100

-

-

0/1

0

10/12
7/12
10/12
10/12

83
58
83
83

-

-

-

-

-

-

-

-

0/1
1/1
1/1
0/1

0
100
100
0

12/12

100

-

-

4/4

100

3/3

100

1/1

100

1/1

100

12/12

100

-

-

4/4

100

2/3

67

1/1

100

1/1

100

10/12

83

5/9

56

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

12/12

100

9/9

100

4/4

100

-

-

1/1

100

1/1

100

หมำยเหตุ 1. คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 25 มกรำคม 2561 ได้มมี ติแต่งตัง้ นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสำตร์ เข้ำรับตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
แทนนำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์ (เนื่องจำกรับตำแหน่ง CEO)
2. คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 8/2561 เมือ่ วันที่ 30 สิงหำคม 2561 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
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บทบำท หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1. ดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทรวมทัง้ มติท่ปี ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์และรักษำผลประโยชน์ของบริษทั
2. ก ำหนดนโยบำยและทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท และก ำกั บ ดู แ ล (Monitor and Supervise)
ให้ฝ่ ำยจัด กำรดำเนิ น กำร ให้เ ป็ น ไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อ ย่ำ งมีป ระสิทธิภ ำพและประสิท ธิผ ลเพื่อ เพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูงขึน้ ให้แก่กจิ กำรและสร้ำงผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้
3. ควบคุมกำกับดูแลกำรบริหำรและกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ได้รบั
มอบหมำยเว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมกำรต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกผูถ้ อื หุน้ ก่อนกำรดำเนินกำร
3.1 เรื่องทีก่ ฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
3.2 กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ มี ลู ค่ำเกินกว่ำร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิตำมงบกำรเงินรวมล่ำสุด
3.3 กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญทีม่ มี ลู ค่ำเกินกว่ำร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตำม
งบกำรเงินรวมล่ำสุด
และในกรณีดงั ต่ อไปนี้จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือ หุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญ
(ข) กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมำเป็ นของบริษทั
(ค) กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกีย่ วกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทั ทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญกำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ กู้ กำรควบหรือเลิกบริษทั
(ฉ) กำรใดทีพ่ ระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ หรือประกำศตลำดหลักทรัพย์กำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติจำกทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เช่น กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน หรือรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำผูบ้ ริหำร รวมถึงกำรกำหนด
ค่ำตอบแทนสรรหำและกำหนดผูส้ บื ทอดตำแหน่ งผูบ้ ริหำรระดับสูงและประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รวมทัง้ ดูแลให้บริษทั มีกระบวนกำรทีม่ ปี ระสิทธิผลในกำรประเมินผลงำนของผูบ้ ริหำรระดับสูง
5. ดูแลให้มกี ำรกำกับตรวจสอบ ทัง้ จำกผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีภำยนอกให้ทำหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิผล
6. อนุ มตั ิงบกำรเงินประจำไตรมำสรำยงวดและประจำปี และดูแลให้มีก ำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำม
หลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
7. คณะกรรมกำรจะดำเนิ น กำรจัด ให้มีก ำรประชุม เดือ นละ 1 ครัง้ และ/หรือ ในกรณี ท่ีมีเ รื่อ งที่จะต้องให้
คณะกรรมกำรพิจ ำรณำซึ่ง ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นระยะเวลำที่เ หมำะสมในกำรประชุ ม ประจ ำเดือ นก็จ ะจัด ให้มีก ำรประชุ ม
คณะกรรมกำรเพิม่ ขึน้ ตำมทีเ่ ห็นสมควร
- มี ก ำรก ำหนดระเบี ย บกำรประชุ ม วำระหลัก ของกำรประชุ ม ไว้ ล่ ว งหน้ ำ อย่ ำ งชัด เจนตลอดปี
เช่น ระเบียบวำระเพื่อรับรอง เพื่อทรำบ เพื่อพิจำรณำและระเบียบวำระอื่นๆ
- กำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่ำงเป็ นธรรม
- เปิ ดโอกำสให้มกี ำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีอสิ ระ
- กำหนดเวลำในกำรพิจำรณำแต่ละวำระไว้อย่ำงเพียงพอ เพื่อกำรอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงรอบคอบ
- ประธำนกรรมกำรเป็ นผูด้ แู ลให้ใช้เวลำในกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม
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8. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยจัดให้มชี ่องทำงในกำรสือ่ สำรกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั อย่ำงเหมำะสม
9. มีควำมตัง้ ใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในกำรดำเนินธุรกิจ
10. กรรมกำรอำจแสวงหำผูเ้ ชีย่ วชำญจำกสำขำวิชำชีพต่ำงๆ เพื่อกำรตัดสินใจทีถ่ ูกต้องแม่นยำ
11. กรรมกำรต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจมีควำมสนใจ
ในกิจกำรของบริษทั ทีต่ นเองเป็ นกรรมกำร
12. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มกี ำรประชุมผู้ถือหุน้ เป็ นกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ภำยในไม่เกิน
สีเ่ ดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชีทำงบดุลงวดสิน้ ปี ของบริษทั กำรประชุมครำวอื่นๆ ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญคณะกรรมกำร
จะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มกี ำรทำงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี ของบริษทั
เสนอต่อ ทีป่ ระชุม ผู ถ้ อื หุ น้ ในกำรประชุม สำมัญ ประจ ำปี เ พื่อ พิจ ำรณำอนุ ม ตั งิ บดุล และบัญ ชีก ำไรขำดทุน นี ้แ ละ
คณะกรรมกำรบริษทั ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิน้ ก่อนกำรนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
วำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั จะได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งเป็ นเวลำ 3 ปี เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนวำระ
ของกำรดำรงตำแหน่ งอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมมติอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่กี รรมกำรดำรงตำแหน่ งจน
ครบวำระ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรจะพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของกรรมกำรทีค่ รบวำระว่ำกรรมกำรผูท้ ค่ี รบวำระนัน้ ได้
สละเวลำในกำรปฏิบ ัติ ห น้ ำ ที่ต ำมบทบำทหน้ ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบได้ อ ย่ ำ งเต็ม ควำมสำมำรถหรือ ไม่ ซ่ึง เมื่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำและเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมก็จะพิจำรณำแต่ งตัง้ กรรมกำรผู้ท่คี รบวำระนัน้ ให้กลับเข้ ำ ดำรง
ตำแหน่ งต่อไปอีกวำระหนึ่งและนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ติ ่อไป หำกกรรมกำรประสงค์จะลำออก
จำกกำรเป็ นกรรมกำรก่อนหมดวำระต้องแจ้งควำมประสงค์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมกำรบริษทั
กำรกำหนดจำนวนวำระทีจ่ ะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นำนทีส่ ดุ คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นว่ำ เนื่องจำก
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทแม้จะเป็ นกำรดำเนินธุรกิจบริกำรแต่ลูกค้ำหลักเป็ นลูกค้ำในอุตสำหกรรมน้ ำตำลซึ่งดำเนิน
ธุรกิจที่มคี วำมเกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรหลำยหน่ วยงำนตลอดจนชำวไร่และอื่นๆ ดังนัน้ ผู้ท่จี ะดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
จะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรมน้ ำตำลและเป็ นผู้ถอื หุน้ และตัวแทนผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ ซึ่งได้แก่โรงงำนน้ ำตำล จึงไม่ได้กำหนดจำนวนวำระทีจ่ ะดำรงตำแหน่ งติดต่อกันได้นำนทีส่ ุด อย่ำงไรก็ตำมกำร
พิจำรณำจะคำนึงถึงควำมรูค้ วำมสำมำรถตลอดจนควำมเหมำะสมของกรรมกำรแต่ละท่ำนทีค่ รบวำระกำรดำรงตำแหน่งจะ
กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งต่อไปอีก
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท มีกำรกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ไว้อย่ำงเป็ นทำงกำรล่วงหน้ ำตลอดปี ปี ละ 12 ครัง้
โดยปกติประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และอำจมีกำรเรียกประชุมพิเศษเพิม่ ตำมควำมจำเป็ นเพื่อให้กรรมกำรของบริษทั ได้รบั
ทรำบและจัดสรรเวลำเพื่อเข้ำร่วมประชุมพิเศษตำมควำมจำเป็ นในกำรประชุมแต่ละครัง้
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ร่วมกันกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมทีช่ ดั เจนตัง้ แต่เรื่อง
สืบเนื่องจำกกำรประชุมครัง้ ทีผ่ ่ำนมำ เรื่องเสนอเพื่อทรำบและเรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ มีเอกสำรประกอบกำรประชุมที่
ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กบั คณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั ได้มเี วลำ
ศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอและ/หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ท่บี ริษัทกำหนดไว้ก่อนเข้ำร่วมประชุม กำรประชุม
แต่ ล ะครัง้ ใช้เ วลำประมำณ 2-3 ชัว่ โมง ในกำรประชุ ม กรรมกำรทุ ก คนมีโ อกำสอภิป รำยและแสดงควำมคิด เห็น
อย่ ำ งเปิ ดเผย มีก ำรจดบัน ทึก เป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรและจัด เก็บ รำยงำนกำรประชุ ม ที่ผ่ ำ นกำรรับ รองแล้ว จำก
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้กรรมกำรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบอ้ำงอิงได้
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อนึ่ ง ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรหำกมีเ รื่อ งพิจ ำรณำเกี่ย วกับ กำรท ำธุ ร กรรมต่ ำ งๆ ที่มีก รรมกำร
หรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมกำรประชุม
พิจำรณำในเรื่องนัน้ ๆ
กำรลงมติในทีป่ ระชุมจะเป็ นไปตำมกฎหมำย คือให้ถอื เสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำร
ลงคะแนน อย่ำไรก็ตำมแม้ว่ำข้อบังคับจะกำหนดองค์ประชุมขัน้ ต่ ำไว้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยเพิ่ มขึ้น
นอกเหนื อจำกที่ กำหนดไว้ว่ำจำนวนองค์ประชุมขัน้ ตำ่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ จะลงมติ ในแต่ละวำระจะต้องมี
กรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ หมดของบริษทั
กำรถ่ วงดุลของกรรมกำรที่ไม่ เป็ นผู้บริหำร บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำนที่มีควำมเป็ นอิสระ ซึ่งเพียงพอ
และสำมำรถถ่ วงดุลและตรวจทำนกำรบริหำรงำนของ คณะกรรมกำรได้อีกทัง้ บริษัทได้แยกตำแหน่ งประธำนกรรมกำร
และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ไม่เป็ นบุคคล เดียวกัน เพื่อเป็ นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรกำำ
หนดนโยบำยกำรกำกับดูแล และกำรบริหำรงำนประจำโดยมีกำรแบ่งแยก หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงโปร่งใส มีกำรถ่วงดุลอำนำจอย่ำง
เพียงพอ ทัง้ นี้มติกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรทีส่ ำคัญยังคงต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี นอกจำกนี้ อำนำจทีม่ อบให้คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เป็ นกำรมอบอำนำจทีไ่ ม่ทำให้บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียสำมำรถอนุมตั ริ ำยกำรใดๆ ทีต่ นเอง หรือ บุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษทั หรือ
บทบำทหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรมีบทบำทหน้ำที่กำกับดูแลกำรใช้นโยบำย และแนวทำงปฏิบตั งิ ำนเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ำยจัดกำร
รวมทัง้ ให้คำแนะนำและสนับสนุ นกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำร แต่ไม่มสี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำนประจำของบริษทั ฯ
ประธำนกรรมกำรเป็ นผู้ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุ นให้
กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม ตลอดจนดูแลให้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ดำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพจนสำเร็จลุล่วง
เพื่อให้กำรแบ่งแยกอำนำจหน้ำที่ในเรื่องกำรกำหนดนโยบำยบริษัทฯ กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ แยกจำกกัน
อย่ำงชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธำน
กรรมกำรมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ โดยประธำนหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมกำร
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม เว้น แต่ ก รณี จ ำเป็ น เร่ ง ด่ ว น กรรมกำร 2 คนขึ้น ไปอำจร้อ งข อให้เ รีย กประชุ ม
คณะกรรมกำรก็ได้ เป็ นประธำนในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมีบทบำทในกำรกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับ
กับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
2. มี บ ทบำทในกำรควบคุ ม กำรประชุ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เป็ นไปตำมระเบี ย บข้ อ บัง คับ ฯ สนั น สนุ น
และเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
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3.สนับ สนุ น ให้ค ณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบ ัติห น้ ำ ที่อ ย่ ำ งเต็ม ควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ควำม
รับผิดชอบและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
4.ดูแล ติดตำม กำรบริหำรของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ทีก่ ำหนดไว้
5.เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ข ำดในกรณีท่ที ่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรลงคะแนนเสีย งและคะแนนเสีย ง
ทัง้ สองฝ่ ำยเท่ำกัน
อนึ่ง ภำยหลังจำกกำรประชุมสิน้ สุดลง สำนักเลขำนุ กำรบริษทั จะรับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมและ
นำเสนอให้กรรมกำรบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้แก้ไขเพิม่ เติมรำยงำนกำรประชุมให้มคี วำมถูกต้อง ครบถ้วนตำมทีป่ ระชุม
และเมื่อมีกำรแก้ไขแล้ว สำนักเลขำฯ จะนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ทป่ี ระชุมรับรองในครัง้ ถัดไป และให้ประธำน
กรรมกำรบริษทั ซึง่ ทำหน้ำทีป่ ระธำนทีป่ ระชุมลงลำยมือรับรองควำมถูกต้อง ทัง้ นี้รำยงำนกำรประชุมทีร่ บั รองแล้ว จะถูก
เก็บอย่ำงเป็ นระบบทัง้ ในรูปแบบของเอกสำรทีส่ ำนักเลขำฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อควำมสะดวกในกำรอ้ำงอิง
กำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี เป็ นกำรประชุมทีก่ ำหนดไว้ล่วงหน้ำปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้ในกรณีทม่ี เี รื่องสำคัญ
เร่งด่วนที่จะต้องได้รบั กำรพิจำรณำและอนุ มตั ิจำกผู้ถือหุ้นคณะกรรมกำรบริษัทจะกำหนดเป็ นครัง้ ๆ ไป โดยเป็ นกำร
ประชุ ม วิ ส ำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท จะปฏิ บ ั ติ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหำชน พ.ศ.2535
และพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกำหนดไว้เพื่อให้เป็ นตำมกฎหมำยและหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีดี
กำรประชุมกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร เป็ นกำรประชุมกำหนดไว้ปีละ 1 ครัง้ จะเป็ นกำรประชุมเฉพำะกรรมกำร
ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร โดยไม่มปี ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และฝ่ ำยบริหำรอื่นๆ เข้ำร่วมประชุม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำรมีโอกำสที่ได้ประชุมระหว่ำงกันเองเพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับประเด็นต่ำงๆ
เกีย่ วกับฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงอิสระ โดยไม่มฝี ่ ำยบริหำรและสรุปผลให้ฝ่ำยบริหำรได้รบั ทรำบ
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ในปี 2561 ได้ มี ก ำรก ำหนดกำรประชุ ม คณะกรรมกำรทุ ก คณะล่ ว งหน้ ำ ทัง้ ปี จ ำนวนทัง้ หมด 12 ครัง้
และเข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ อีกจำนวน 1 ครัง้ ตำมกำหนดกำรดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2561
ครัง้ ที/่ 2561
วันที่
เดือน
พุทธศักราช
1
25
มกราคม
2561
2
22
กุมภาพันธ์
2561
3
29
มีนาคม
2561
4
26
เมษายน
2561
5
31
พฤษภาคม
2561
6
28
มิถุนายน
2561
7
26
กรกฎาคม
2561
8
30
สิงหาคม
2561
9
27
กันยายน
2561
10
25
ตุลาคม
2561
11
29
พฤศจิกายน
2561
12
20
ธันวาคม
2561

การประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2561
ครัง้ ที่/2561 วันที่
เดือน
พุทธศักราช
1
26
เมษายน
2561
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทุกครัง้ จะมีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมทุกครัง้ เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
นำเสนอข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ และรับทรำบนโยบำยโดยตรงจำกคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้สำมำรถ นำไปปฏิบตั ไิ ด้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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กำรถือหุน้ ของกรรมกำรทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม ณ 31 ธันวำคม 2560 เปรียบเทีบยกับสิน้ สุด 31 ธันวำคม 2561

ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หมำยเหตุ

จำนวนหุ้น

Par 0.50 บำท

ในปี 2561 3

อรรถวิภชั น์*
ชุตมิ ำวรพันธ์ 2

กรรมกำรอิสระ /ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร / ประธำนบริหำร

15,681
15,681
20,728,917 22,070,829

1,341,912

ร้อยละ
จำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิ
ออกเสียง
0.00
5.758

ชินธรรมมิตร
ชุตมิ ำวรพันธ์
เจนลำภวัฒนกุล
อินสว่ำง*
อรุณำนนท์ชยั *
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
สุจภิ ญ
ิ โญ
ชินธรรมมิตร
สัมมำชีพวิศวกุล*
ศิลปศำสตร์*
เดชวิทกั ษ์
เหมะทักษิณ

กรรมกำร / รองประธำนบริหำร
กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรและรองกก.ผจก.ใหญ่
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

63,818,515 63,818,515
153,331
153,331
625,781
625,781
191,664
191,664
3,834,354 3,834,354
2,827,811 2,827,811
31,299,893 31,299,893
-

-

16.649
0.040
0.163
0.050
1.000
0.738
8.165
-

รำยชื่อกรรมกำร

นำยปรีชำ
นำยประภำส
(รวมคู่สมรส)
นำยพงศ์
นำยชนะชัย
นำยณรงค์
นำยจเด็จ
นำงสำวจุฑำทิพย์
นำยสมชำย
นำยชลัช
นำยธนดล
นำยวินย์
นำยสุวฒ
ั น์
นำงพวงทิพย์
นำงเยำวนุช
นำยพัลลภ

จำนวนหุ้น (หุ้น)
ณ
ณ
31/12/2560 31/12/2561

ตำแหน่ ง

เพิ่ ม (ลด)

1. * กรรมกำรอิสระ
2. นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์
นำงสุมติ รำ

ชุตมิ ำวรพันธ์ (ภรรยำ)

จำนวนหุน้ 19,022,666 หุน้
จำนวนหุน้ 3,048,163 หุน้

3. จำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) จำกกำรซือ้ ขำยหุน้
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กำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำร
กำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำรบริษทั สรุปได้ดงั นี้
1. กรรมกำรของบริษทั เลือกตัง้ โดยทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน ซึ่งกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถิ่นทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักรและมี กรรมกำรที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ซึ่งปั จจุบนั บริษัท มีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 คน จำกจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด 15 คน
โดยกรรมกำรอิสระทุกท่ำนมีคุณสมบัตติ ำมทีก่ ฎหมำยและข้อบังคับกำหนด
2. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ รำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตำม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคน
เป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
(4) ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีค ะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำร
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนในทีป่ ระชุมนัน้ เป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
3. ในกำรประชุ ม สำมัญ ประจำปี ทุ ก ครั ง้ ให้ก รรมกำรออกจำกตำแหน่ ง ตำมวำระหนึ่ ง ในสำมเป็ น
อัต รำถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำนวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำร
ที่จะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี แรกและปี ท่สี องภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้กรรมกำรจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก
ส่วนในปี ทส่ี ำมและปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ในตำแหน่งนำนทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
4. นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศำลมีคำสังให้
่ ออก
5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ย่นื ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลำออกไปถึงบริษั
6. ในกรณีท่ตี ำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือก
บุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 ตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำได้พจิ ำรณำและเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึง่ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนกรรมกำร
ทีย่ งั เหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถอื หุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกตำแหน่ งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำ
กึง่ หนึ่งของจำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
8. กรรมกำรจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
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กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรประเมินผลงำนตนเองทัง้ คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้มกี ำรพิจำรณำทบทวนผลงำนประเด็นและ
อุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปี ทผ่ี ่ำนมำโดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุง กำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีแ่ ละเพิม่ ประสิทธิผลกำรทำงำนของคณะกรรมกำรโดยใช้ “แบบฟอร์มกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทัง้ คณะ”
ตำม
แนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยหลังคณะกรรมกำรแต่ ละคณะประเมินผลงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำน
กลับมำยังสำนักเลขำนุ กำรบริษทั และเลขำคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมกำรแต่ละ
คนและสรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยในรอบปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะรับทรำบต่อไป
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย (ทัง้ คณะและรำยบุคคล)
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทได้นำแบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
บริษทั ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ ซึง่ หลักเกณฑ์ในกำรประเมินประกอบกำรพิจำรณำ 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
กำรประเมิ นตนเองของกรรมกำรทัง้ คณะ ประจำปี 2561
กำรประเมิ นคณะกรรมกำรบริษทั
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

หัวข้อประเมิ น

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

3.615
3.543
3.543
3.543
3.613
3.456

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

โครงสร้ำงและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำรบริษทั
บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
กำรทำหน้ำทีข่ องกรรมกำรบริษทั
ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรบริษทั และกำรพัฒนำผูบ้ ริหำร
ภำพรวมเฉลี่ย

3.552

ผลกำรประเมิ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยบุคคล

รำยคณะ

ลำดับ

หัวข้อประเมิ น

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

1
2
3

โครงสร้ำงและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
กำรประชุมของคณะกรรมกำร
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ภำพรวมเฉลี่ย

3.600
3.650
3.400
3.550

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

3.667
3.889
3.633
3.730

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
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ผลกำรประเมิ นคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน
รำยบุคคล

รำยคณะ

ลำดับ

หัวข้อประเมิ น

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

1
2
3

โครงสร้ำงและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
กำรประชุมของคณะกรรมกำร
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

3.600
3.650
3.400

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

3.667
3.556
3.416

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย

3.550

ดีมำก

3.546

ดีมำก

ผลกำรประเมิ นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รำยบุคคล

รำยคณะ

ลำดับ

หัวข้อประเมิ น

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

1
2
3

โครงสร้ำงและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
กำรประชุมของคณะกรรมกำร
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ภำพรวมเฉลี่ย

3.600
3.650
3.400
3.550

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

3.69
3.733
3.48
3.634

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

ผลกำรประเมิ นตนเองของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร (CEO)
ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

ควำมเป็ นผูน้ ำ
กำรกำหนดกลยุทธ์
กำรปฏิบตั ติ ำมกลยุทธ์
กำรวำงแผนและผลกำรปฏิบตั ทิ ำงกำรเงิน
ควำมสัมพันธ์กบั คณะกรรมกำร
ควำมสัมพันธ์กบั ภำยนอก
กำรบริหำรและควำมสัมพันธ์กบั บุคลำกร
กำรสืบทอดตำแหน่ง
ควำมรูด้ ำ้ นผลิตภัณฑ์และบริกำร
คุณลักษณะส่วนตัว

4.0
3.3
3.8
3.7
3.8
3.8
3.5
3.3
4.0
4.0

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย

3.7

ดีมำก

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวข้อประเมิ น

ทัง้ นี้กำรประเมินตนเองของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรนัน้ ผลกำรประเมินจะเป็ นส่วนหนึ่งของกำรกำหนด
ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรในแต่ละปี ดว้ ย
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กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญ ให้มกี ำรฝึ กอบรมและกำรให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัท
เพื่ อ ให้ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง และกำรปฏิ บ ั ติ ง ำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อง ทั ง้ หลั ก สู ต รกำรอบรมภำยในและภำยนอกบริ ษั ท
โดยคณะกรรมกำรบริษทั ทุกท่ำนต้องได้รบั กำรฝึ กอบรม เพื่ อให้เข้ำใจกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นฐำนะกรรมกำรคณะกรรมกำร
และผูบ้ ริหำรระดับสูง โดยคณะกรรมกำรบริษทั ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
(IOD) ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร
The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program
เลขำนุ กำรบริษัท เข้ำอบรมหลักสูตร CSP และ EMT ของสมำคมส่งเสริมสถำบัน กรรมกำรบริษทั ไทย
สำหรับกรรมกำรทีเ่ ข้ำรับตำแหน่ งใหม่ในคณะกรรมกำรของบริษทั บริษัทได้จดั เตรียมเอกสำรให้กรรมกำร
ใหม่ได้รบั ทรำบนโยบำยธุรกิจรวมทัง้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้ำงทุน ผู้ถือหุ้น ผลกำรดำเนินงำนรวมทัง้ กฎหมำย
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ พร้อมทัง้ ส่งมอบคู่มอื สำหรับกรรมกำร ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สำหรับกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท
ให้กบั กรรมกำรทัง้ นี้ค่มู อื กรรมกำรประกอบด้วย
1. พระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง)
2. ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี ำหรับกรรมกำรบริษทั จดทะเบียน
3. จรรยำบรรณธุรกิจ
4. หนังสือรับรองบริษทั วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
5. คู่มอื กรรมกำรบริษทั จดทะเบียนของ ก.ล.ต.
6. หนังสือรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียน
7. หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียน
8. รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลประจำปี ของบริษทั ฉบับล่ำสุด
ในกรณีกรรมกำรที่ยงั ไม่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรบริษัท บริษัทจะดำเนินกำรส่งเข้ำรับกำรอบรม
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
สำหรับในปี 2561 นำงสำวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี) ได้เข้ำอบรม หลักสูตรประเด็นกำร
เปลี่ย นแปลงของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 3 ฉบับ ส ำคัญ TFRS 15 และร่ ำ ง TFRS9,TFRS15 หลัก สูต ร
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2560) หลักสูตรกำรทำ Cash Budgeting เพื่อ
ผูบ้ ริหำรระดับสูงในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจสำหรับผูบ้ ริหำร
แผนกำรสืบทอดงำน
บริษั ท ฯ เห็น ว่ ำ องค์ ก รจะเจริญ ก้ำ วหน้ ำ และพัฒ นำได้ ขึ้น อยู่ ก ับ บุ ค ลำกรให้มีค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
มีคุณธรรม สำหรับตำแหน่ งผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนศึกษำหำข้อมูลคัดเลือกบุคคลให้เหมำะสมกับตำแหน่งงำน เป็ นแผนกำรสืบทอดงำนต่อไปในอนำคต
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8.2 ผูบ้ ริหำร
ผูบ้ ริหำร1 ณ 31 ธันวำคม 2561
1. นำยชนะชัย
ชุตมิ ำวรพันธ์
2. นำยพัลลภ
เหมะทักษิณ
3. นำงเยำวนุช
เดชวิทกั ษ์
2
4. นำยธนำกร
เจริญวงศำ
5. นำงสำวอมรรัตน์ หัตถกรรม

รายงานประจาปี 2561

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตร์และสนับสุนนองค์กร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

หมำยเหตุ 1 ผูบ้ ริหำร หมำยถึงผูบ้ ริหำรตำมเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
2 แต่งตัง้ นำยธนำกร เจริญวงศำ ดำรงตำแหน่ งรองกรรมกำรผูจ
้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตร์และ
สนับสนุนองค์กร (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562)
กำรถือหลักทรัพย์ของผูบ้ ริหำรระดับสูง เปรียบเทียบ 3 ปี
ลำดับ
1

จำนวนหุน้ (หุน้ )

ชื่อ – นำมสกุล
นำยชนะชัย

ชุตมิ ำวรพันธ์

จำนวนหุน้ เพิม่ (ลด)
ระหว่ำงปี (หุน้ )

31 ธ.ค.2561

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-59

63,818,515

63,818,515

63,818,515

ไม่เปลีย่ นแปลง

-

ไม่มีห้ นุ TSTE

31,299,893

ไม่เปลีย่ นแปลง

-

ไม่มหี นุ้ TSTE

-

ไม่มหี นุ้ TSTE

(คู่สมรสและบุตรและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภำวะ ไม่มกี ำรถือหุน้ )
2

นายพัลลภ

เหมะทักษิ ณ

-

-

(คู่สมรสและบุตรและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภำวะ ไม่มกี ำรถือหุน้ )
3

นำงเยำวนุช

เดชวิทกั ษ์

31,299,893

31,299,893

(คู่สมรสและบุตรและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภำวะ ไม่มกี ำรถือหุน้ )
4

นำยธนำกร

เจริญวงศำ

-

-

(คู่สมรสและบุตรและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภำวะ ไม่มกี ำรถือหุน้ )
5

นำงสำวอมรรัตน์

หัตถกรรมก

-

-

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบโดยรวมของผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั คือกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ ำหมำยทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนดไว้ รวมถึงหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบใน
กำร
ดำเนินงำนตำมแผนธุรกิจและบริหำรงบประมำณตำมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร
ในปี 2561 กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทุกสำยงำนจะร่วมประชุมกับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ทุกวันพุธที่ 1 และพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนและแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกำรทำงำน
และเป็ นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้ดยี งิ่ ขึน้
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ทัง้ นี้ ผู้บ ริห ำรระดับ สูง ของบริษัท เป็ น ไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทจ.23/2551
เรื่อ งก ำหนดบทนิ ยำมผู้บริหำรเพื่อ กำรปฏิบตั ิตำมหมวด 3/1 แห่ ง พรบ.หลัก ทรัพย์แ ละตลำดหลัก ทรัพย์ พ.ศ.2535
ซึง่ แก้ไขโดยพรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยผูบ้ ริหำรทัง้ 6 คน ไม่มคี ุณสมบัตติ ้องห้ำม
ดังนี้
1. ไม่มปี ระวัตกิ ำรกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดเกีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ำรทำรำยกำรทีท่ ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั
อนึ่ ง กรรมกำรบริษัท และผู้บ ริห ำรของบริษัท ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่มีลัก ษณะของกำรขำดควำมน่ ำ ไว้ว ำงใจ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กจ.8/2553 เรื่องกำรกำหนดลักษณะควำมน่ ำไว้วำงใจ
ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั
อำนำจอนุมตั ติ ำมคู่มอื อำนำจดำเนินกำร
งบประมำณประจำปี
คณะกรรมกำรบริษทั อนุมตั ิ
งบโครงกำรลงทุนใหม่ รำยกำรมีมลู ค่ำมำกกว่ำ 25 ล้ำนบำท คณะกรรมกำรบริษทั อนุมตั ิ
งบโครงกำรลงทุนใหม่ รำยกำรมีมลู ค่ำไม่เกิน 25 ล้ำนบำท คณะกรรมกำรบริหำรอนุมตั ิ
งบโครงกำรลงทุนใหม่ รำยกำรมีมลู ค่ำไม่เกิน 5 ล้ำนบำท ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรอนุมตั ิ
และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบ
หมายเหตุ * อานาจอนุ มตั ดิ งั กล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร
1. กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนของบริษทั
และตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนกำรธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยตำม
กลยุทธ์และแผนกำรทำงธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั
3. แสวงโอกำสทำงธุรกิจกำรลงทุนใหม่ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อเพิม่ รำยได้
ให้แก่บริษทั เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
4. บริหำรงำนบริษทั ตำมนโยบำย และเป้ ำหมำย และแผนกำรดำเนินงำน เป้ ำหมำยทำงกำรเงิน และงบประมำณ
ของบริษทั รวมถึงแผนธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
5. มอบอำนำจ หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์อำนำจอนุมตั ิ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสังที
่ ค่ ณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดไว้
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั
7. พิจำรณำกำรเข้ำทำสัญญำเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และสัญญำต่ำงๆ ซึง่ เป็ นผลประโยชน์ต่อกิจกำรของบริษัท
รวมทัง้ ก ำหนดขัน้ ตอนและวิธีก ำรจัด ท ำสัญ ญำดัง กล่ ำ ว เสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริห ำร และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริษทั
8. มีอำนำจในกำรออก แก้ไข เพิม่ เติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสัง่ และข้อบังคับเกีย่ วกับกำรทำงำนของบริษัท
เช่น กำรบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวินยั พนักงำนและลูกจ้ำง
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ทัง้ นี้กำรใช้อำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ตลอดจนกำรมอบอำนำจแก่บุคคลอื่นทีป่ ระธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
เห็นสมควร ไม่รวมถึงอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจในกำรอนุ มตั ริ ำยกำรใดทีต่ นเองหรือบุคคลเกีย่ วข้อง ซึง่ อำจมีควำมขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือ
รำยกำรทีไ่ ม่อยู่ภำยใต้กำรดำเนินธุรกิจปกติทวไปของบริ
ั่
ษทั บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม ซึง่ กำรอนุ มตั ริ ำยกำรดังกล่ำว
ต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อพิจำรณำ และอนุ มตั ติ ำมข้อบังคับ
ของบริษทั หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
8.3 เลขำนุกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของบทบำทหน้ำทีข่ องเลขำนุกำรบริษทั ซึง่ มีส่วนช่วยสนับสนุน
กำรดำเนินงำนของบริษทั ให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ปฏิบตั ถิ ูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่ งตัง้ นำงจุไรรัตน์ นิ ลดำ ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรบริษัท ทำหน้ ำที่ประสำนงำน
ระหว่ำงกรรมกำรบริษัทและฝ่ ำยจัดกำร ดูแลประสำนงำนด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุ นให้ดำเนินกำรตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี พร้อมปฏิบตั ติ ำมข้อบังคับและประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ กำรติดตำมผลกำรปฎิบตั ิ ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท
และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนรับผิดชอบกำรจัดเก็บเอกสำรทีก่ ฎหมำยกำหนด โดยเปิ ดเผยคุณสมบัตใิ นแบบรำยงำน
56-1 และรำยงำนประจำปี เอกสำรแนบรำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั
8.4 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำร
8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย
หลักเกณฑ์กำรพิ จำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย
“ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน จำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 90 วรรคหนึ่ งกำหนดว่ำ ห้ำมมิให้บริษัท
จ่ำยเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดให้แก่กรรมกำร เว้นแต่จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนตำมข้อบังคับของบริษทั ในกรณีทข่ี อ้ บังคับของ
บริษทั มิได้กำหนดไว้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตำมมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 12 กำหนดว่ำ “ กรรมกำรของบริษัทมีสทิ ธิได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีซ่ ง่ึ
ค่ำตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง โบนัส”
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ม อบหมำยให้ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทน ท ำหน้ ำ ที่ท บทวน
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมสำหรับคณะกรรมกำร โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริษั ท ในบริษัท ที่จ ดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และในกลุ่ ม อุ ต สำหกรรมเดีย วกัน
รวมทัง้ พิจำรณำอัตรำกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงินของบริษัท
ทัง้ นี้บริษทั ได้ขออนุมตั คิ ่ำตอบแทนกรรมกำรจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว ดังนี้.-
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร (ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น)
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 มีมติอนุ มตั ิเฉพำะเบีย้
ประชุมประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย สำหรับปี 2561 เป็ นดังนี้.- ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรเดือนละ 78,000. - บำท
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อท่ำนเดือนละ 18,000. – บำท –
เบีย้ ประชุมคณะกรรมกำร
ประธำน (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง้ ) 18,000.- บำท (ปรับเพิม่ ขึน้ 6,000 บำท)
กรรมกำร (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง้ ) 12,000.- บำท
ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย
- ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบเดือนละ 12,000. - บำท
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบต่อท่ำนเดือนละ 6,000. - บำท
เบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ต่อท่ำน ครัง้ ละ
เบีย้ ประชุมประธำน ครัง้ ละ 12,000.- บำท (ปรับเพิม่ ขึน้ 6,000 บำท)
เบีย้ ประชุมกรรมกำร ครัง้ ละ 6,000.- บำท
สำหรับเงินโบนัสที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 มีมติอนุ มตั ิให้
จ่ำยเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมกำรตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรโดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนในปี ทผ่ี ่ำนมำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็ นตัวเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่วย:บำท
TSTE
รำยชื่อกรรมกำร

ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นำยปรีชำ
นำยประภำส
นำยพงศ์
นำยชนะชัย
นำยวินย์
นำยณรงค์
นำยชลัช
นำยสมชำย
นำยธนดล
นำงสำวจุฑำทิพย์
นำยพัลลภ
นำงเยำวนุช
นำยจเด็จ
นำงพวงทิพย์
นำยสุวฒ
ั น์
รวม

อรรถวิภชั น์
ชุตมิ ำวรพันธ์
ชินธรรมมิตร
ชุตมิ ำวรพันธ์
ชินธรรมมิตร
เจนลำภวัฒนกุล
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
สุจภิ ญ
ิ โญ
อรุณำนนท์ชยั
เหมะทักษิณ
เดชวิทกั ษ์
อินสว่ำง
ศิลปศำสตร์
สัมมำชีพวิศวกุล

ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทน

โบนัส

ค่ำเบีย้

กรรมกำร

กรรมกำร
ตรวจสอบ

กรรมกำร
ตรวจสอบ

ประชุม

โบนัส

รวม

1,056,000.00

192,000.00

351,000.00

1,599,000.00

216,000.00

132,000.00

81,000.00

429,000.00

216,000.00

132,000.00

81,000.00

429,000.00

216,000.00

138,000.00

81,000.00

435,000.00

216,000.00

108,000.00

81,000.00

405,000.00

216,000.00

144,000.00

81,000.00

441,000.00

216,000.00

72,000.00

81,000.00

369,000.00

216,000.00

120,000.00

81,000.00

417,000.00

216,000.00

120,000.00

81,000.00

417,000.00

216,000.00

120,000.00

81,000.00

417,000.00

216,000.00

150,000.00

81,000.00

447,000.00

216,000.00

138,000.00

81,000.00

435,000.00

216,000.00

144,000.00

54,000.00

144,000.00

81,000.00

639,000.00

216,000.00

72,000.00

27,000.00

144,000.00

81,000.00

540,000.00

216,000.00

72,000.00

27,000.00

168,000.00

81,000.00

564,000.00

4,080,000.00

288,000.00

108,000.00

2,022,000.00

1,485,000.00

7,983,000.00

ค่ำตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตวั เงิ น
ประกันสุขภำพกลุ่ม และกำรตรวจสุขภำพประจำปี โดยเป็ นกำรประกันกลุ่มรวมกับพนักงำนทัง้ องค์กร
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8.4.2 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำร ในปี 2561 ไม่มีค่ำตอบแทนรำยเดือน และไม่มีเบี้ยประชุม
นโยบำยค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร (Chief of Executive Officer)
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำค่ำตอบแทนและโบนัสของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ โดยกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะมีทงั ้
ระยะสัน้ และระยะยำว โดยมีข นั ้ ตอนกำรพิจำรณำชัด เจน โดยกำรพิจ ำรณำระยะสัน้ คือ กำรพิจ ำรณำจำกผลกำร
ดำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษทั ในแต่ละปี ว่ำ เป็ นไปตำมนโยบำยและแผนธุรกิจทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ได้มอบหมำยไว้
หรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับผลประกอบกำรในธุรกิจเดียวกัน และภำพรวมในระยะยำว
คือควำมสำมำรถในกำร
เชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ พันธกุล กลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลกำรดำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงประสิทธิภำพ และแก้ไขกำรดำเนินงำนให้อย่ำงทันท่วงทีและทันต่อสถำนกำรณ์ข องธุรกิจ รวมถึงพิจำรณำจำก
คะแนนกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรโดยคณะกรรมกำรบริษทั
นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ (Managing Director)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ หน้ำทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลทำงด้ำน Operation คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยให้อยู่ในอำนำจ
อนุ มตั ขิ องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร เป็ นผูพ้ จิ ำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ตำมนโยบำยทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยำว โดยมีขนั ้ ตอนกำรพิจำรณำ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบ
1. กำรพิจำรณำจำกภำระหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ตำมนโยบำยทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
งำนทำงด้ำน Operation
2. พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนในทุกมิตวิ ่ำ เป็ นตำมแผนธุรกิจ
3. พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรพัฒนำธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภำพให้ดขี น้ึ
ในปี 2561 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรระดับสูง 5 คน มีรำยละเอียดดังนี้
ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
รำยละเอียดค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือนรวม
โบนัส

จำนวนเงิ น
19,994,750
8,202,542.00

ค่ำครองชีพและอื่นๆ

28,800.00

ค่ำน้ำมันรถ

219,331.00
รวม

29,643,335.00

หมำยเหตุ ผูบ้ ริหำร ตำมนิยำมสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ตวั เงิ น)
1. ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
2. กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
3. รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
4. รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
สำยงำนยุทธศำสตร์และสนับสนุนองค์กร
5. ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

มีรถประจำตำแหน่ง+พนักงำนขับรถ+ค่ำน้ำมันรถ
มีรถประจำตำแหน่ง+พนักงำนขับรถ+ค่ำน้ำมันรถ
มีพนักงำนขับรถ+ค่ำน้ำมันรถ
มีรถประจำตำแหน่ง+ค่ำน้ำมันรถ
มีค่ำน้ำมันรถ

8.5 บุคลำกร
จำนวนพนักงำนและค่ำตอบแทน
โครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นแบบรวมศูนย์ เพื่อให้มีควำมเป็ นเอกภำพ
และเป็ น ไปในทิศ ทำงเดีย วกัน ภำยใต้ ก ำรก ำกับ ดู แ ลของประธำนกรรมกำรบริห ำร และประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บ ริห ำร
ทัง้ นี้ บุคคลของบริษทั และบริษทั ย่อยสำมำรถถ่ำยโอนภำระหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบเพื่อกำรเติบโตก้ำงหน้ำได้ตลอดเวลำ
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่พนักงำนในรูปแบบเงินเดือน ค่ำครองชีพ รำงวัลผลตอบแทนกำร
ทำงำน ซึง่ ได้กำหนดให้พจิ ำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่ละปี เพื่อเป็ นกำรตอบแทนควำมทุ่มเทควำมร่วมมือร่วมใจ
ของพนักงำนทุกคนทีช่ ่วยผลักดันให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั บรรลุเป้ ำหมำย
นโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนบริษทั และบริษทั ย่อย
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ ม อบให้ป ระธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บ ริห ำร พิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทนของพนั ก งำนตัง้ แต่
ระดับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ลงไปถึงระดับปฏิบตั กิ ำร โดยใช้ KPI เป็ นตัวกำหนดกำรวัดผล KPI องค์กรประกอบด้วย
1. กำรเงิน
2. ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3. กำรดำเนินงำน
- Operation ปกติ
- งำนโครงกำร
4. กำรพัฒนำคนและวัฒนธรรมองค์กร
รวม

40%
5%
35%
20%
0%
100%

ทัง้ นี้ ข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำรประเมินผลงำน บริษทั จะนำข้อมูลเหล่ำนัน้ มำพิจำรณำในกำรให้โบนัส กำรพิจำรณำ
กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรปรับอัตรำค่ำตอบแทน และกำรพัฒนำพนักงำน โดยเฉพำะพนักงำนทีม่ ศี กั ยภำพสูง และผูส้ บื
ทอดตำแหน่ง เพื่อให้พนักงำนมีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน และให้บริษทั มีพนักงำนทีพ่ ร้อมจะก้ำวขึน้ มำสูใ่ นตำแหน่ง
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ทีจ่ ะขับเคลื่อนให้บริษทั ก้ำวไปข้ำงหน้ำ
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ในปี 2561 บริษทั มีพนักงำนรวมทัง้ สิน้ 91 คน (รวมผูบ้ ริหำร) โดยแยกตำมสำยงำนดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สำนักกรรมกำรผูจ้ ดั กำร 8 คน
สำนักเลขำ
3 คน
ฝ่ ำยบัญชี
10 คน
ฝ่ ำยกำรเงิน
7 คน
IT
2 คน
ฝ่ ำยจัดซือ้ และพัสดุ
5 คน

แผนก /ฝ่ ำย
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรท่ำเรือ
7 คน
ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและลูกค้ำสัมพันธ์ 3 คน
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
4 คน
ฝ่ ำยธุรกำร
14 คน
ด่ำนชังน
่ ้ำหนัก
15 คน
ฝ่ ำยซ่อมบำรุงและยำนยนต์
13 คน
สรุปรวม 91 คน

ค่ำตอบแทนพนักงำนที่เป็ นตัวเงิ น

จำนวนเงิ น

เงิ นเดือนรวม

19,538,622.72

โบนัส
ค่ำล่วงเวลำ
ค่ำครองชีพและอื่น
เงิ นสวัสดิ กำร*
รวม

9,813,180.00
2,067,613.00
393,000.00
4,102,195.00
33,518,786.72

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุ มตั ิในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของกลุ่ม
TSTE โดยสถำบันกำรเงินเป็ นผูบ้ ริหำรจัดกำรกองทุนและจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนัน้ ออกจำกงำนตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกองทุน โดยในปี 2561 ได้หกั เงินสมทบกองทุนเป็ นจำนวน 869,079.00 บำท ซึง่ ได้ดำเนินกำรดังนี้
1) ยกเลิกเงินชดเชยเหน็จเกษียณอำยุ (เงินเดือน x 0.5 x อำยุงำน) ให้กบั พนักงำนที่มีสทิ ธิได้รบั จำนวน
18 คน ในเดือนมิถุนำยน 2561
2) ในเดือนกรกฎำคม 2561 พนักงำนทุกรำยเข้ำสู่ระบบกองทุนเลี้ ยงชีพ โดยอัตรำเงินสะสมจำกเดิม 2%
เป็ น 3-5% โดยหักจำกเงินเดือนพนักงำน
นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
ในปี 2561 ฝ่ ำยบริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรอบรมพนักงำนที่ต้องมีทกั ษะในกำรทำงำน ให้เหมำะกับ
ภำระหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ และสอดคล้องนโยบำยขององค์กรด้วย โดยเฉพำะพนักงำนทีต่ อ้ งปฎิบตั หิ น้ำทีเ่ กีย่ วกับ กำร
ขับยำนพำหนะ รถโฟล์ลฟิ ท์ รถเครน รถบรรทุก ตลอดจนกำรทำงำนในที่สูง เป็ นต้น พนักงำนเหล่ำนี้ควรได้รบั กำร
ฝึ ก อบรมจำกหน่ ว ยงำนที่เ ชื่อ ถือ ได้ มีม ำตรฐำน ออกใบรับ รองให้ ก ับ พนั ก งำนที่ไ ด้ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรม และรวมถึง
เรื่อ งของสุ ข อนำมัย อำชีว อนำมัย และสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ง มีค วำมส ำคัญ ต่ อ องค์ก ร และเกี่ย วข้อ งกับ กำรก ำกับ ดู แ ล
ของหน่ วยงำนภำครัฐด้วย บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนวิชำชีพ (Safety Officer)
ซึง่ มีหน้ำทีใ่ นกำรคอยดูแลและป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำน และให้ปฏิบตั ไิ ปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
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เสริมสร้ำงควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์
โดยพนักงำนทีเ่ ป็ น จป.ของบริษทั ได้มกี ำรจัดประชุม Morning Talk เพื่อวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อเป็ นกำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆจำก Safety, HR, ธุรกำร
2. เป็ นกำรสือ่ สำร 2 ทำง
3. เป็ นกำรเข้ำไปรับทรำบถึงปั ญหำจำกพนักงำนโดยตรง
4. เป็ นกำรเน้นย้ำในเรื่องควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
มีกำรจัดส่งพนักงำนเข้ำฝึกอบรมนอกสถำนทีห่ รือกำรจัดฝึกอบรมหน้ำงำน ดังนี้
1. กิจกรรม อบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและตรวจสำรเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร
2. หลักสูตรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับลูกจ้ำงใหม่
3. หลักสูตร ISO 9001:2015
4. หลักสูตรกำรขับและบำรุงรักษำรถยกอย่ำงถูกวิธแี ละปลอดภัย (โฟคลิฟท์)
5. หลักสูตรกำรใช้และบำรุงรักษำเครื่องจักร (รถตัก)
6. หลักสูตร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC)
และบริษัท ยัง ให้ค วำมรู้ใ นเรื่อ งควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนบนที่สูง กำรดับ เพลิง และอพยพในกรณี
เกิดอัคคีภยั ซึง่ เป็ นกำรสร้ำงควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถไม่เพียงช่วยเหลือตนเองแต่ยงั สำมำรถช่วยเหลือผูอ้ ่นื และผูอ้ ำศัยอยู่
ในชุมชนใกล้เคียง
กำรอบรมของพนักงำน บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) เริม่ 1 กันยำยน – 31 ธันวำคม 2561
โดยเฉลีย่ ภำยใน 4 เดือน
จำนวนพนักงำน
จำนวนชัวโมงกำรอบรม
่
6 หลักสูตร
ชัวโมงกำรอบรมโดยเฉลี
่
ย่

91 คน
58 ชัวโมง
่
0.64 ชัวโมง/คน
่

ด้ำนสุขอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ในปี 2561 พนักงำนของบริษทั ฯ มีกำรลำดังนี้
ประเภทกำรลำ
จำนวนคน
กำรเกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำน
0
กำรลำป่ วย
55 *
กำรเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน
0
หมำยเหตุ * กำรลำป่ วยทัวไปของพนั
่
กงำน ไม่ได้เกิดจำกกำรทำงำน
ควำมปลอดภัยในกำรปฎิ บตั ิ งำน
บริษัทฯ ได้ส่งพนักงำนเข้ำอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรปฏิบตั งิ ำน กำรอบรมภำคปฏิบตั ิในกำร
ป้ องกันอัคคีภยั และฝึกซ้อมป้ องกันท่ำเรือ ทุกปี ปั จจุบนั บริษทั ได้รบั กำรรับรองหนังสือรับรองกำรปฏิบตั ขิ องท่ำเรือเพื่อ
กำรรักษำควำมปลอดภัย SOC ตำม ISPS Code ซึง่ ออกโดยกรมเจ้ำท่ำตัง้ แต่ 19 ธันวำคม 2560 ถึง 18 ธันวำคม 2565
(รวม 5 ปี )
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ควำมปลอดภัย อำชีวอนำนัย และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะดำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้อมทีด่ ี โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. บริษทั จัดทำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยประจำปี
2. ทำกำรติดประกำศสัญลักษณ์เตือนอันตรำย และเครื่องหมำยเกีย่ วกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ฝึ กอบรม
ให้ควำมรูใ้ นเรื่องของควำมปลอดภัยในกำรทำงำนแก่พนักงำนทีป่ ฎิบตั งิ ำนภำคสนำมทุกเช้ำ
3. จัดหำอุปกรณ์คุม้ ครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลทีไ่ ด้มำตรฐำนให้พนักงำนได้สวมใส่ในขณะปฏิบตั ิ งำน เช่น
เข็ม ขัด พยุ ง หลัง รองเท้ำ นิ ร ภัย ถุ ง มือ เสื้อ ติด สะท้อ นแสง หน้ ำ กำกกัน ฝุ่ น Safety Belt ส ำหรับ รถยก
ตรวจสอบวัดสภำพล้อมในกำรทำงำน ได้แก่ แสง เสียง ควำมร้อน ตรวจสอบระบบไฟฟ้ ำ เตือนภัย ดับเพลิง
ประตูหนีไฟ เป็ นประจำ
4. บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม ในกำรทำงำน เพื่อกำร
ปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนมีควำมปลอดภัย ปรำศจำกอุบตั เิ หตุ และโรคอันเนื่องจำกกำรทำงำน
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กำรกำกับดูแลกิ จกำร
9. กำรกำกับดูแลกิ จกำร
คณะกรรมกำรบริษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรกำกับดูแลทีด่ ี เนื่องจำกตระหนักว่ำ กำรกำกับดูแลทีด่ สี ำมำรถ
เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ อันประกอบไปด้วยกำรบริหำรงำนบนพืน้ ฐำนแห่งควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุ จ ริต มีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ซึ่ง เป็ นปั จ จัย ส ำคัญ ที่ส่ ง ผลให้ ก ำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท เป็ นไปอย่ ำ งโปร่ ง ใส
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มันคงและเจริ
่
ญเติบโตอย่ำงยังยื
่ น
9.1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร
ในปี 2561 นโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลได้ป ฏิบ ัติใ ห้สอดคล้อ งกับ หลัก กำรกับ ดูแ ลกิจ กำรที่ดี สำหรับ บริษัท
จดทะเบีย น ปี 2560 (CG CODE) คณะกรรมกำรบริษัท ให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรน ำหลัก กำรก ำกับ ดู แ ลมำปฏิบ ัติ
เพรำะเป็ นปั จจัยทีม่ คี วำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคำนึงถึงคุณธรรม ควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ อัน เป็ น พื้น ฐำนที่ส่งเสริ มกำรดำเนิน งำนให้มีประสิท ธิภำพ และเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่ง เน้ น กำรสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียโดยส่วนรวม โดยคณะกรรมกำรจะดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยและข้อปฏิบตั ทิ ร่ี ะบุไว้ โดยจะปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
บริษัทฯ ได้จดั ทำทบทวนจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน (Code of Conduct) โดยได้รบั
กำรอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อประกำศให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ
บริษทั ฯ มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำไปใช้เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มได้อย่ำงครบถ้วน สอดคล้อง
ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ที งั ้ 5 หมวด ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิผถู้ อื หุน้
กำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
กำรคำนึงถึงบทบำทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั

คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร ไว้ดงั นี้ .คณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ ำยจัด กำรเชื่ อ มัน่ และตระหนัก ถึง ควำมสำคัญ ของกำรก ำำกับ ดูแ ลกิจ กำรที่ดี
เพื่อเพิม่ ควำมเชื่อมันให้
่ แก่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนำกำรทีท่ ำำให้เกิดกำรกำกับดูแลกิจกำร
ทีด่ ขี องบริษทั ซึง่ รวมถึงควำมเข้ำใจ ของคณะกรรมกำรในบริบทธุรกิจ ควำมคำดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โอกำสและควำม
เสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรดำเนินกิจกำร โดยคณะกรรมกำรบริษทั จะทำกำรทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรเสมอ
และทำกำรเผยแพร่นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://tstegroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มได้รบั ทรำบแนวทำงปฏิบตั แิ ละกำรดำำเนินธุรกิจของบริษทั ภำยใต้หลักกำรกำำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี นอกจำกนี้บริษทั ยังได้ทำกำรเผยแพร่ และสื่อสำรไปยังพนักงำนของบริษทั เพื่อให้รบั ทรำบและยึดถือปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดด้วย
1. ให้คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนนำเอำหลักสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ใี นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส มีวสิ ยั ทัศน์ ทัง้ หมดต้องอยู่ภำยใต้จริยธรรมในกำรประกอบ
ธุรกิจเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนและให้เกิดควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงคณะกรรมกำรผูบ้ ริหำรและผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเป็ นธรรม
2. คณะกรรมกำรบริษทั จะปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบมีกำรจัดแบ่งบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน
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3. คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่สำคัญ
โดยจะต้ อ งพิจ ำรณำถึง ปั จ จัย เสี่ย งและวำงแนวทำงกำรบริห ำรจัด กำรที่มีค วำมเหมำะสม รวมทัง้ ต้อ งด ำเนิ น กำร
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีมคี วำมน่ำเชื่อถือ
4. คณะกรรมกำรบริษทั จะต้องเป็ นผูน้ ำและเป็ นตัวอย่ำงในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี และดูแลในเรื่องกำรจัดกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
5. คณะกรรมกำรบริษทั ต้องจัดให้มกี ำรประเมินผลตนเองรำยปี เพื่อใช้เป็ นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรฯ
6. คณะกรรมกำรบริษัท เป็ น ผู้พิจ ำรณำก ำหนดจรรยำบรรณของบริษัท เพื่อ ให้ค ณะกรรมกำรผู้บริหำร
พนักงำนรวมถึงลูกจ้ำงทุกคนใช้เป็ นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั คิ วบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบบริษทั
7. มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของบริษทั ในเรื่องทำงกำรเงินและทีไ่ ม่ใช่เรื่องทำงกำรเงิน อย่ำงเพียงพอเชื่อถือได้
และทันเวลำ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั สำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน
8. ผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงเท่ำเทียมกัน มีสทิ ธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศและมีช่องทำงใน
กำรสือ่ สำรกับบริษทั ทีเ่ หมำะสม
9. มีร ะบบกำรคัด สรรบุค ลำกรที่จะเข้ำ มำรับ ผิด ชอบในตำแหน่ ง บริหำรที่สำคัญทุก ระดับอย่ำ งเหมำะสม
และมีกระบวนกำรสรรหำทีโ่ ปร่งใสเป็ นธรรม
บริษทั มีนโยบำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมกำรทุกท่ำนเข้ำรับกำรอบรมกับสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
และสถำบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นกำรเพิม่ พูนควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร
โดยแจ้ง ให้ก รรมกำรทรำบ ส่ง เสริม กำรปลูก จิต สำนึก แห่ง ควำมรับ ผิด ชอบภำยใต้ห ลัก กำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำรที่ดี
ให้ก บั กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและผู้เกี่ยวข้องให้พนักงำนทุกคนได้รบั ทรำบข่ำวกำรดำเนินกำรทีเ่ กี่ยวกับกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร จัดให้มกี ำรประชุมกันในระดับต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่ดเี ป็ นกำรเสริมควำมเข้ำใจกัน
ระหว่ำงฝ่ ำยบริหำรและพนักงำน เปิ ดโอกำสให้มกี ำรซักถำมข้อข้องใจได้อย่ำงอิสระตลอดจนเสริมสร้ำงให้พนักงำนตระหนักถึง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิง่ แวดล้อมภำยนอกบริษทั ด้วย
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย
เพื่อให้กำรปฎิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล คณะกรรมกำรได้
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อแบ่งภำระของคณะกรรมกำรในกำรติดตำม กำกับดูแล หรือพิจำรณำศึกษำเรื่องสำคัญ
ของบริษัท ฯในรำยละเอีย ด โดยคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยมีอ ำนำจหน้ ำ ที่ค วำมรับ ผิด ชอบตำมที่ไ ด้ร ับ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมกำรบริหำร
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561)
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9.2.1 คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำรได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้ หมด 6 ท่ำน
โดยคัดเลือกจำกบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ มีควำมใจบทบำทหน้ำทีท่ ต่ี ้องรับผิดชอบและมีควำมเข้ำใจลักษณะงำน
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท เป็ นอย่ ำ งดี มีห น้ ำ ที่ดู แ ลกำรบริห ำรจัด กำรของบริษัท ให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบำยของ
คณะกรรมกำรบริษทั และคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เสมอ คณะกรรมกำรบริหำรมีรำยนำมดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำยประภำส
นำยพงศ์
นำยชนะชัย
นำยณรงค์
นำงเยำวนุช
นำยพัลลภ

ชุตมิ ำวรพันธ์
ชินธรรมมิตร
ชุตมิ ำวรพันธ์
เจนลำภวัฒนกุล
เดชวิทกั ษ์
เหมะทักษิณ

ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำร / รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

* โดยนำงจุไรรัตน์ นิลดำ ทำหน้ำทีเ่ ลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจหน้ำทีจ่ ดั กำรงำนและดำเนินกิจกำรของบริษทั ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
หรือได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรให้ดำเนินกำรเฉพำะกรณี
2. คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรธุรกิจของบริษทั ตำมแผนงำนทีก่ ำหนดไว้
3. ประธำนกรรมกำรบริหำรต้องรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อ
รับทรำบถึงกิจกำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ทำไปแล้วจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสำคัญแก่กจิ กำรของบริษทั และ/หรือ
เรื่องทีฝ่ ่ ำยบริหำรเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมตั เิ ป็ นรำยเรื่องให้เสนอเพื่อรับอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรก่อน
4. คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจและหน้ำทีใ่ นกำรดำเนินกิจกรรมตำมทีก่ ำหนดเพื่อบริหำรกิจกำรให้ประสบ
ควำมสำเร็จบรรลุเป้ ำหมำยของบริษทั
5. จัดทำและสอบทำนแผนทำงกำรเงินและนโยบำยทีส่ ำคัญของบริษทั และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6. พัฒนำและดูแลทรัพยำกรบุคคลและกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนให้ดำเนินไปตำมกลยุทธ์ดำ้ นทรัพยำกรบุคคล
7. พิจำรณำแต่งตัง้ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรฝ่ ำยงำนลงมำถึงพนักงำนระดับกลำง
และจัดหำผูส้ บื ทอดกำรดำรงตำแหน่งต่อ
8. ติด ตำมและรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัทและควำมก้ำ วหน้ ำในกำร
ดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั
9. ติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนทุกระดับเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งตำมแนวทำงทีบ่ ริษทั
ก ำหนดรวมทัง้ ประสิทธิผ ลของกำรควบคุมภำยในและกำรปฏิบตั ิต ำมกฎหมำย ระเบีย บและนโยบำย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ปี 2561 คณะกรรมกำรบริห ำรมีก ำรประชุ ม 9 ครัง้ มีก ำรรำยงำนผลกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่อ ย่ ำ งสม่ ำ เสมอ
รวมถึงกำรรำยงำนกำรทำหน้ำทีใ่ นรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ประจำปี 2561
ครังที
้ ่/2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วันที่
17
14
16
20
18
22
17
21
20

เดือน
มกรำคม
กุมภำพันธ์
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม

พุทธศักรำช
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561

รำยนำมผูเ้ ข้ำประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำร ประชุม 9 ครัง้

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล
นำยประภำส
นำยพงศ์
นำยชนะชัย
นำยณรงค์
นำยพัลลภ
นำงเยำวนุช

ชุตมิ ำวรพันธ์
ชินธรรมมิตร
ชุตมิ ำวรพันธ์
เจนลำภวัฒนกุล
เหมะทักษิณ
เดชวิทกั ษ์

ตำแหน่ ง

เข้ำประชุม

ทัง้ ปี
รวมครัง้

คิ ดเป็ น
ร้อยละ

ประธำนกรรมกำรบริหำร
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

6
7
9
9
9
5

9
9
9
9
9
9

67
78
100
100
100
56

หมำยเหตุ คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมร่วมกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรบริษทั ย่อย
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กำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี 2561

ลำดับ

รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ ง

หุน้ สำมมัญ
จำนวนหุน้ ณ
31 ธ.ค. 2560
Par 0.50 บำท

รำยกำรเปลีย่ นแปลงระหว่ำงปี 2561
รับโอน รับหุน้
ซื้อ
ขำย (โอน) ปั นผล
Par 0.50 บำท

หุน้ สำมมัญ
จำนวนหุน้ ณ
31 ธ.ค. 2560
Par 0.50 บำท

ร้อยละ
ของหุน้
ออกเสียง

15,681
19,022,666
3,048,163

0.004
4.9625
0.7952

1

นำยปรีชำ

อรรถวิภชั น์*

กรรมกำรอิสระ /ประธำนกรรมกำร

2

นำยประภำส
(รวมคู่สมรส)

ชุตมิ ำวรพันธ์ 2

กรรมกำร / ประธำนบริหำร

3

นำยพงศ์

ชินธรรมมิตร

กรรมกำร / รองประธำนบริหำร

-

-

-

4

นำยชนะชัย

ชุตมิ ำวรพันธ์

กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

63,818,515

63,818,515

16.649

5

เจนลำภวัฒนกุล กรรมกำร
อินสว่ำง*
กรรมกำรอิสระ

-

-

-

6

นำยณรงค์
นำยจเด็จ

7

นำยวินย์

ชินธรรมมิตร

กรรมกำร

2,827,811

2,827,811

0.738

8

นำยชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมกำร

191,664

191,664

0.05

9

นำยสมชำย

ชินธรรมมิตร์

กรรมกำร

625,781

625,781

0.163

10

นำยธนดล

สุจภิ ญ
ิ โญ

กรรมกำร

3,834,354

3,834,354

1

11

นำงสำวจุฑำทิพย์

อรุณำนนท์ชยั *

กรรมกำรอิสระ

153,331

153,331

0.04

12

นำยพัลลภ

เหมะทักษิณ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

-

-

-

13

นำงเยำวนุช

เดชวิทกั ษ์

กรรมกำรและรองกก.ผจก.ใหญ่

31,299,893

31,299,893

8.165

14

นำยสุวฒ
ั น์
นำงพวงทิพย์

สัมมำชีพวิศวกุล* กรรมกำรอิสระ
ศิลปศำสตร์*
กรรมกำรอิสระ

-

-

-

นำยธนำกร
นำงสำวอมรรัตน์

เจรฺญวงศำ
หัตถกรรม

-

-

-

-

-

-

15
16
17

หมำยเหตุ

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี

1,234,600
107,312

1. * กรรมกำรอิสระ
2. นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์
นำงสุมติ รำ ชุตมิ ำวรพันธ์ (ภรรยำ)
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15,681
17,788,066
2,940,851

จำนวนหุน้
จำนวนหุน้

19,022,666
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9.2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุ มตั ิจดั ตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบตัง้ แต่ปี 2542 มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ
3 ปี โดยแต่งตัง้ จำกกรรมกำรอิสระซึง่ มีคุณสมบัตติ ำมทีก่ ฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่ำง
น้ อย สำมคนและอย่ำงน้ อยหนึ่งคนต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงินซึ่งปั จจุบนั ประกอบ 3 ท่ำน ทุกท่ำนเป็ นกรรมกำร
ทีเ่ ป็ นอิสระดังรำยชื่อต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ชื่อ – นำมสกุล
1. นำยจเด็จ อินสว่ำง
2. นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล*
3. นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระมีควำมรูด้ ำ้ นกฎหมำย
กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระและมีควำมรูด้ ำ้ นบัญชี
กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระ

หมำยเหตุ
1) คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดปั จจุบนั มีกำรต่อวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2559
และสิ้นสุดลงในเดือ นเมษำยน 2562
2) นำงจุไรรัตน์ นิลดำ ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ดังนี้
1. ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรือกำร
ว่ำจ้ำงบริษทั ตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บ ริษัท ปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุระกิจของบริษทั
4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่ งตัง้ บุ คคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรเพื่อขออนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เข้ำ
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
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6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ข องบริษัท ซึ่งรำย งำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
(2) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในบริษทั
(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิต ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(6) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)
(8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
7. ในกำรปฏิบ ัติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือ มีข้อ สงสัย ว่ำ มีร ำยกำรหรือ กำรกระทำ
ดัง ต่ อ ไปนี้ ซ่ึง อำจมีผ ลกระทบอย่ ำ งมีนัย สำคัญต่ อ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนิ น งำนของบริษัท
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำ
ทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงประโยชน์
(2) กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝื น กฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฯ
หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องธุรกิจของบริษทั
หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำข้ำ งต้น
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ง อำจรำยงำนว่ ำมีรำยกำร หรือกำรกระทำตำมข้ำงต้นต่ อสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดงั นี้
1. กรรมกำรตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ และมีอย่ำงน้อย 3 คน ซึง่ ในจำนวนนี้อย่ำงน้อย 1 คน
ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ ำเชื่อถือของงบ
กำรเงิน
2. มีคุณสมบัติตำมข้อ กำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3. ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือก และแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
4. เลขำนุ กำรบริษทั ทำหน้ำที่เลขำคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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3.วำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในตำแหน่ งครำวละ 3 ปี นับจำกวันที่ได้รบั กำรแต่ งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท
นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1. ตำย
2. ลำออก
3. ขำดคุณสมบัตกิ ำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อบังคับนี้ หรือตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีทก่ี รรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษทั ฯ ล่วงหน้ำ
1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พจิ ำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรท่ำนอื่นที่มคี ุณสมบัติ
ครบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่ ำออกและให้บริษทั ฯ แจ้งกำรลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบด้วย
ในกรณีท่ตี ำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลง เพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัท
แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบริษทั กำหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั คงเหลืออยู่
อนึ่งกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่ งตำมวำระอำจถูกเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ งได้ โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็ นผูส้ รรหำ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ต่อไป
4. กำรประชุม
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มหี รือเรียกประชุมตำมทีเ่ ห็นสมควร อย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ และมีอำนำจในกำร
เรียกประชุมเพิม่ ได้ตำมควำมจำเป็ น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่ง
2. กรรมกำรทุ ก ท่ ำ นควรเข้ำ ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ครัง้ ยกเว้น มีเ หตุ จ ำเป็ น ควรแจ้ง ให้ป ระธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
3. ให้ป ระธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ น ประธำนที่ป ระชุม ในกรณี ท่ีป ระธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือติดภำรกิจที่จำเป็ น ให้กรรมกำรตรวจสอบที่มำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบหนึ่งเป็ น
ประธำนทีป่ ระชุม
4. กำรประชุมเป็ นกำรเฉพำะกับฝ่ ำยบริหำร หรือผู้ตรวจสอบภำยใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มขี น้ึ อย่ำง
สม่ำเสมอ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. กำรลงมติของกรรมกำรตรวจสอบกระทำได้โดยถือเสียงข้ำงมำก ทัง้ นี้กรรมกำรตรวจสอบผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสีย
ใดๆ ในเรื่องที่พจิ ำรณำ จะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรแสดงควำมเห็นและลงมติในเรื่องนัน้ ๆ ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกันให้ประธำนในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
6. นำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็ นหรือเร่งด่วน
จะแจ้งกำรนัดประชุมดดยวิธอี ่นื หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ได้ ดดยให้เลขำนุ กำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็ นผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม
5. กำรรำยงำน
รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบ และจัดทำรำยงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั และลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ม ีก ำรประชุม รวม 4 ครัง้ เพื่อ ทำหน้ ำ ที่ด ูแ ลกำรดำเนิน กิจ กำร
ในนำมคณะกรรมกำรบริษทั ตำมบทบำทหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบทีก่ ำหนดในข้อบังคับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2561
ครังที
้ ่/2561
วันที่
เดือน
พุทธศักราช
1
20
กุมภาพันธ์
2561
2
10
พฤษภาคม
2561
3
9
สิงหาคม
2561
4
9
พฤศจิกายน
2561

จำนวนกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2561 มีดงั นี้
ชื่อกรรมกำร
นำยจเด็จ
นำยสุวฒ
ั น์
นำงพวงทิพย์

อินสว่ำง
สัมมำชีพวิศวกุล
ศิลป์ ศำสตร์

ประชุม 4 ครัง้
เข้ำประชุม
4/4
4/4
4/4

คิ ดเป็ น
ร้อยละ
100
100
100

วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
เมษำยน 2559 – เมษำยน 2562
เมษำยน 2559 – เมษำยน 2562
เมษำยน 2559 – เมษำยน 2562

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจำปี 2561
หน่วย : บำท
ค่ำตอบแทนรวม
(ปี )

ลำดับ

รำยชื่อ

1
2

นำยจเด็จ อินสว่ำง
นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ

144,000
72,000

48,000
24,000

192,000
96,000

3

นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์

กรรมกำรตรวจสอบ

72,000

24,000

96,000

288,000

96,000

384,000

ตำแหน่ ง

รวม

ค่ำตอบแทน (ปี )

โบนัส

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ดำเนิ นงำนโดยสรุปดังนี้ .- ทบทวนระบบกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำร
ปฏิบ ัติต ำมข้อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ละพิจ ำรณำรำยงำนผลกำรสอบทำนโดยกำรประชุ ม ร่ ว มกับ ผู้บ ริห ำร
ทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบและผูต้ รวจสอบภำยใน
- ติดตำมโดยใกล้ชดิ เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันและรำยกำรระหว่ำงกันเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำมีควำม
โปร่งใสและมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอ
- ทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในร่วมกับผูต้ รวจสอบภำยในเพื่อประเมินประสิทธิผลและควำมเพีย งพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในและระบบควบคุมควำมปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตดิ ตำมกำร
ปฏิบตั งิ ำนควบคุมภำยในอย่ำงใกล้ชดิ และอภิปรำยเกีย่ วกับควำมสำคัญของข้อบกพร่องทีช่ ดั เจนในกระบวนกำรควบคุมภำยใน
และพิจำรณำควำมเหมำะสมของแผนงำนตรวจสอบภำยในประจำปี
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- ในทุกไตรมำสคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยประชุมพิจำรณำร่วมกับผูบ้ ริหำร
ในสำยกำรเงินและผูส้ อบบัญชีภำยนอกเพื่อพิจำรณำข้อสังเกตต่ำงๆ และรำยงำนต่ อ ที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทรำบ
เพื่อดำเนินกำรหรือเพื่อวำงแผนหรือกำหนดนโยบำยให้สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจต่อไป
- ทบทวนรำยงำนทำงกำรเงิน ทัง้ รำยไตรมำสและประจำปี ของบริษัท และงบกำรเงิน รวมของบริษัทย่อย
โดยพิจำรณำข้อมูลทำงบัญชีกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกำรควบคุมภำยในทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดทำ
งบกำรเงินดังกล่ำว โดยประชุมพิจำรณำร่วมกับผูบ้ ริหำรในสำยงำนบัญชีของบริษทั และบริษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ผู้ตรวจสอบบัญชีอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีกำรรำยงำนข้อสังเกตจำกกำรสอบทำนและตรวจสอบ ทัง้ นี้ในระหว่ำงกำรสอบ
ทำนและตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีไม่พบกำรทุจริตหรือกำรฝ่ ำฝืนกฎหมำยของบริษทั และบริษทั ย่อย
- เข้ำร่วมประชุมกับบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อประเมินประสิทธิผล
และควำมพอเพียงของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่ วยงำนต่ ำงๆ ประเด็นสำคัญที่ตรวจพบตลอดจนติดตำมผล
กำรปรับปรุงแก้ไขประเด็นทีต่ รวจพบตลอดจนแนวทำงป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย ซึ่งนำเสนอโดยผูต้ รวจสอบภำยใน
โดยเน้นควำมเป็ นอิสระของทัง้ ผูต้ รวจสอบภำยในและผูส้ อบบัญชีภำยนอก
- พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนตรวจสอบภำยในประจำปี 2561 โดยเน้นหนักในเรื่องทีจ่ ะมีควำมเสีย่ ง
ทีม่ ผี ลกระทบอย่ำงมำกต่อธุรกิจทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยติดตำมผลกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภำยในให้
มีกำรดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ในเครือเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลมำกทีส่ ดุ
- ทบทวนระบบกำรกำกับดูแลกำรปฏิบ ัติงำนตำมข้อกำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง โดยประชุมร่วมกับ
ผูบ้ ริหำรสำยงำนบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภำยใน
- พิจำรณำและให้ขอ้ เสนอแนะในกรณีทอ่ี ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ระหว่ำงบริษทั และบริษทั ย่อย โดยถือหลักควำมโปร่งใสและกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอตำมหลักในกำรปฏิบตั งิ ำน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
- ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภำยในตลอดจนพิจำรณำควำมรูค้ วำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ของผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภำยใน รวมทัง้ ค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีและกำรตรวจสอบภำยใน
ทีเ่ หมำะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอรำยชื่อผูส้ อบบัญชีและค่ำตอบแทนต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั แิ ต่งตัง้ สำหรับปี 2561
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9.2.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษั ท ได้ อ นุ ม ัติ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำแ ละพิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทนตัง้ แต่ ปี 2550
เพื่อช่วยในกำรสรรหำบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทเ่ี หมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษทั
รวมทัง้ ช่วยเสนอนโยบำยค่ำตอบแทนสำหรับผูบ้ ริหำรดังกล่ำวนัน้ ต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำต่อมำทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ ทัง้ คณะ 3 ท่ำน (คิดเป็ น 100%)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ชื่อ - นำมสกุล
1. นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรอิสระ

2. นำงสำวจุฑำทิพย์ อรุณำนนท์ชยั

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรอิสระ

3. นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์*

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรอิสระ

หมำยเหตุ *
1) คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2561 ได้มมี ติแต่งตัง้ นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์
ตำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ แทนนำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์ (เนื่องจำกรับตำแหน่ ง CEO)
2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทน เมื ่อ ว นั ที ่ 23 ธ นั วำคม 2561 มีม ติแ ต่ง ตั ง้
นำงสำวอมรรัตน์ หัตถกรรม ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
แทนนำงจุไรรัตน์ นิลดำ
ในปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้มกี ำรประชุมร่วมกัน จำนวน 3 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจาปี 2561

ครังที
้ /่ 2561
1
2
3

วันที่
17
25
13

เดือน
มกราคม
มกราคม
ธันวาคม

พุทธศักราช
2561
2561
2561

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประชุมปี 2561 (3 ครัง้ )
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
เข้ำประชุม คิดเป็ นร้อยละ
1. นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล
ประธำนกรรมกำรสรรหำ
3/3
100
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำงสำวจุฑำทิพย์ อรุณำนนท์ชยั
กรรมกำรสรรหำฯ
3/3
100
3. นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์*
กรรมกำรสรรหำฯ
2/3
67
คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ฎบัตรคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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คณะกรรมกำรบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อทบทวน
ข้อมูลต่ำงๆ ให้เป็ นปั จจุบนั มำกยิง่ ขึน้ กำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย ตลอดจนปฏิบตั งิ ำนด้ำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนสำมำรถปฎิบตั ิหน้ ำที่ได้อย่ำงเป็ นธรรม เหมำะสม และโปร่งใสเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อสร้ำงควำมมันใจและควำมน่
่
ำเชื่อถือต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
คุณสมบัติของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรบริษั ทอย่ำงน้ อยสำม (3) คน และ 1
ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ โดยประธำนคณะกรรมกำรดังกล่ำว
ต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมกำรบริษัท เป็ น ผู้พิจ ำรณำแต่ ง ตัง้ เพื่อ ปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ใ นต ำแหน่ ง กรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำ
ค่ำตอบแทน และมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของหน่ วยงำนกำกับดูแล เช่น พรบ.หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรปฎิบตั งิ ำนอยู่ในตำแหน่ งตำมวำระของกำรเป็ นกรรมกำร
บริษัท ทัง้ นี้เมื่อครบกำหนดออกตำมวำระก็อำจได้รบั กำรพิจำรณำแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งต่ อไปอีกได้โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกกำรพ้นตำแหน่ งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1. ตำย
2. ลำออก
3. ขำดคุณสมบัตกิ ำรเป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
4. คณะกรรมกำรบริษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
5. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คนใดคนหนึ่งลำออกจำกตำแหน่ ง ให้ย่นื หนังสือต่อประธำนกร
รมกำรบริษทั ทัง้ นี้ กำรลำออกจะมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลำออกไปถึงประธำนกรรมกำรบริษทั
6. ในกรณี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพ้นจำกตำแหน่ งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนทีพ่ น้ จำกตำแหน่ งต้องอยู่รกั ษำกำรในตำแหน่ ง เพื่อดำเนินกำรงำนต่อไปพลำงก่อน
จนกว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่
7. ในกรณีทต่ี ำแหน่งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออก
ตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน แทน เพื่อให้มจี ำนวนกรรมกำรครบตำมทีก่ ำหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้ำเป็ นกรรมกำรแทน อยู่ใน
ตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่
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ขอบเขตหน้ ำที่
 ดูแ ลโครงสร้ำ ง ขนำด และองค์ป ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีค วำมเหมำะสมกับองค์กร
และสภำพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
 พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกลันกรองบุ
่
คคลที่มคี ุณสมบัติเหมำะสมด้วย
ควำมโปร่งใส เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั โดยนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบก่อนนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั
 พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำเป็ นกรรมกำรอิสระให้
เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริษทั โดยควำมเป็ นอิสระอย่ำงน้อยต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของ
สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
 พิจำรณำสรรหำกลันกรองบุ
่
คคลที่มคี ุณสมบัติเหมำะสมในตำแหน่ งกรรมกำรผู้จดั กำร และผู้บริหำร
ระดับสูง ทีม่ ปี ระสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ดำเนินกำรอยู่ ด้วยควำมโปร่งใส เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้
 จัดให้มแี ผนสืบทอดตำแหน่ งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริหำรระดับสูง เพื่อเตรียมควำมพร้อมเป็ นแผน
ต่ อ เนื่ อ งให้ มีผู้ สืบ ทอดงำนในกรณี ท่ีก รรมกำรผู้ จ ัด กำรหรือ ผู้ บ ริห ำรระดับ สู ง ในต ำแหน่ ง นั น้ ๆ
เกษียณอำยุหรือไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้เพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษทั ดำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง
โดยมีกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
 พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ ให้มคี วำมเป็ นธรรมและสมเหตุผล โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำตอบแทนของบริษทั อื่น
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริ ษัท รวมทัง้ นำเสนอค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรชุดย่อยต่อกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
อนุมตั ิ
 ประเมิน ผลกำรปฏิบ ัติง ำนของกรรมกำรผู้จ ัด กำรใหญ่ เพื่อ พิจ ำรณำควำมเหมำะในกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนพิจำรณำเสนอแนะในภำพรวมเกีย่ วกับ กำรกำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ของ
พนักงำนบริษทั ตำมกำรแนะนำเบือ้ งต้นของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
 ทบทวน เปลีย่ นแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ภำวกำรณ์ และนำเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
 ปฎิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย
กำรประชุม
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนควรจัดให้มกี ำรประชุมตำมควำมจำเป็ น และสมควรแก่
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครัง้
 ในกำรเรีย กประชุ ม ให้ป ระธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทน หรือ เลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทน โดยคำสังของประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
่
พิจำรณำค่ำตอบแทน แจ้งไปยังกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนกำร
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นรีบด่วนจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำ
นัน้ ก็ได้
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กำรรำยงำน
รำยงำนกำรปฏิบตั ิง ำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ ตอบแทนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ และจัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ทัง้ นี้ บ ริษัท เปิ ด โอกำสให้ผู้ถือ หุ้น สำมำรถเสนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ เข้ำ รับ กำรพิจ ำรณำเลือ กตัง้ เป็ น กรรมกำร
ในกำรประชุ ม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ได้ต ำมหลัก เกณฑ์ท่ีบ ริษัท ก ำหนด คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทน
จะพิจำรณำคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด
โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอต่ อคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำก่ อนน ำชื่อเสนอต่ อที่ประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น เลือ กตัง้
เป็ นรำยบุคคล
ในปี 2561 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจำนวน 3 ครัง้ และ ในกรณีทม่ี เี รื่องที่
ต้องพิจำรณำเป็ นกรณีพเิ ศษ อำจมีกำรประชุมเพิม่ เติมจะจัดให้มขี น้ึ ได้ตำมควำมเหมำะสมตำมที่ประธำนฯ ให้ควำม
เห็นชอบโดยมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมครบทัง้ คณะและทีป่ ระชุมได้พจิ ำรณำเรื่องต่ำงๆ เช่น หลักเกณฑ์ในกำรกำห นด
วำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรชุดต่ำงๆพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำร
ชุดย่อย กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัตขิ องบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเข้ำเป็ นกรรมกำรเป็ นต้น
หลักเกณฑ์ในกำรกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรชุดต่ำงๆ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทีใ่ ช้พจิ ำรณำจำกประวัตแิ ละคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นตำมที่
ก ำหนดไว้ใ นพระรำชบัญ ญัติบริษัท มหำชนจำกัด ควำมรู้ค วำมสำมำรถตลอดจนประสพกำรณ์ ซึ่ง ผู้ท่ีมีคุ ณสมบัติ
เหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรจะต้องแจ้งสถำนะในกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั อื่นๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ น บริษทั จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทที่ไม่ได้เป็ นบริษัทจดทะเบียนตลอดจนรำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้
เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้องต่อกรรมกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก ำหนดนโยบำยกำรดำรงต ำแหน่ งกรรมกำรในบริษัท อื่น
โดยกรรมกำรจะต้องไม่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจทีเ่ ป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษทั กรรมกำร
กำหนดให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแจ้งกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรทุกบริษทั ทีด่ ำรงตำแหน่งต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อเสนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบและทำกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัวไป
่
9.2.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษทั ในครำวประชุม ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2561 ได้มมี ติจดั ตัง้ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอีก 1 ท่ำนเป็ นกรรมกำรอิสระ รวมกรรมกำรอิสระ 2 ท่ำน
และกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร 3 ท่ำน ดังนี้
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประจำปี 2561
ครัง้ ที/่ 2561 วันที่
เดือน
พุทธศักรำช
1
9
พฤศจิกำยน
2561
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ชื่อ-สกุล
1. นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล
2. นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์
3. นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์
4. นำยพัลลภ เหมะทักษิณ
5. นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์

หมำยเหตุ *

รายงานประจาปี 2561

ประเภท
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ตำแหน่ ง

เข้ำประชุม

คิ ดเป็ นร้อยละ

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

100
100
100
100
100

ประธำนกรรมกำร
บริหำรควำมเสียง
กรรมกำรบริหำรควำมเสียง
กรรมกำรบริหำรควำมเสียง
กรรมกำรบริหำรควำมเสียง
กรรมกำรบริหำรควำมเสียง

นำยธนำกำร เจริญวงศำ ผูจ้ ดั กำรควำมเสีย่ ง
นำงจุไรรัตน์ นิลดำ

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

1. ขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ
1.1 กำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรวำงกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
เพื่อพิจำรณำในเรื่องของกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสีย่ งประเภทต่ำงๆ
ทีส่ ำคัญ คือ ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk), ควำมเสีย่ งด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk), ควำม
เสี่ย งด้ำ นบัญ ชีแ ละกำรเงิน (Financial and Accounting Risk), ควำมเสี่ย งด้ำ นกฎระเบีย บ และข้อ บัง คับ
ทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Risk) เป็ นต้น
1.2 วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ งโดยสำมำรถประเมิน ตรวจติดตำม และควบคุมควำมเสีย่ ง
ของบริษทั ฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
1.3 สนับสนุ นผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวม ของบริษทั ฯ และทบทวนควำมเพียงพอ
ของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบตั ิต ำม
นโยบำยทีก่ ำหนด
1.4 จัด ให้มีก ำรประเมิน และวิเ ครำะห์ค วำมเสี่ย งที่อ ำจเกิด ขึ้น อย่ ำ งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ ในภำวะปกติ
และภำวะวิกฤติ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ กำรสำรวจควำมเสีย่ งได้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของกำรดำเนินธุรกิจ
1.5 สนั บ สนุ น และพัฒ นำกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งให้ เ กิ ด ขึ้น อย่ ำ งต่ อ เนื่ องทัว่ ทัง้ องค์ ก ร และสอดคล้ อ งกั บ
มำตรฐำนสำกล
1.6 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนต่ำงๆ และให้ขอ้ เสนอแนะในสิง่ ทีต่ ้องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ทก่ี ำหนด ต่อคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
1.7 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งสำมำรถจัดจ้ำงทีป่ รึ กษำจำกภำยนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
บริษทั โดยต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั
1.8 ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
2. กำรประชุม
2.1 ให้มกี ำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
2.2 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยคำสัง่
ของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งไม่น้อยกว่ำ
7 วันก่อนกำรประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็ นรีบด่วนจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกำหนดกำรประชุมให้เร็ว
กว่ำนัน้ ก็ได้
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2.3 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ปี ระธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ย งไม่ อ ยู่ใ นที่ป ระชุ ม หรือ ไม่ สำมำรถปฏิบ ัติหน้ ำ ที่ไ ด้ ให้ก รรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย งที่ม ำประชุม เลือก
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ ป็ นกรรมกำรอิสระคนหนึ่งเป็ นประธำนในทีป่ ระชุม
2.4 กำรวินิจฉัยชีข้ ำดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้ำงมำก
2.5 กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งซึง่ มีสว่ นได้
เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในทีป่ ระชุมออกเสียง
เพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
2.6 ลงมติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งอำจกระทำได้โดยไม่ต้องมีกำรประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่ำ
ได้มกี ำรประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินนั ้ ๆกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งได้ลงลำยมือชื่อรับรองไว้ทุกคน
3. กำรรำยงำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งจะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่อคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนกำรทำ
หน้ำที่ ในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำต่อผูถ้ อื หุน้ ในรำยงำนประจำปี โดยเปิ ดเผยรำยละเอียดดังนี้
3.1 จำนวนครัง้ ในกำรประชุม
3.2 จำนวนครัง้ ทีก่ รรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งแต่ละคนเข้ำร่วมประชุม
3.3 ผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตรทีก่ ำหนดไว้
4. หน่ วยงำนที่รบั ผิดชอบและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ให้ค ณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง สำมำรถเรีย กผู้บ ริห ำรที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรบริห ำรควำมเสี่ย งนั น้ ๆ
เข้ำร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมและจัดให้มกี ำรบริหำรควำมเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร รวมถึงติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
5. กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ทำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนทุกปี โดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำน
ปั ญหำอุปสรรคทีเ่ ป็ นเหตุให้กำรปฏิบตั งิ ำนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ (หำกมี) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบ
6. กำรทบทวนกฎบัตร
ให้ค ณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง ทบทวนกฎบัต รของคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง ปี ล ะ 1 ครัง้
หรือทบทวนเมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลง
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คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำร
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่กำกับดูแลกิจกำรด้วย เนื่องจำกโครงสร้ำงองค์กรของบริษทั เป็ น
องค์กรที่ไม่ใหญ่ และแผนกำรปฏิบ ัติงำนที่ไม่ซบั ซ้อน อันประกอบด้วย คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ ำงๆ
คณะกรรมกำรบริหำรรวมถึงจำนวนพนักงำนทัง้ หมดมีจำนวนไม่มำกนัก ดังนัน้ งำนในด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรจึงอยู่ใน
ส่วนหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้ หมด ได้แ ก่นำยจเด็จ อิน
สว่ำง นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล และนำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์ ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบบัญชีในกำร
ตรวจสอบจะครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบเกีย่ วกับกำรตรวจระบบกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรควบคุมภำยในรวมไปถึงกำรดูแล
ให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ของหน่ วยงำนภำยนอกที่มคี วำมเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี อันได้แก่
งำนด้ำนบัญชี ได้แก่
- กำรจัดทำงบกำรเงินให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทย่ี อมรับกันทัวไป
่
- กำรคำนวณกำรประเมิน ตลอดไปจนถึงกำรนำส่งภำษีต่อกรมสรรพำกรและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
งำนด้ำนทะเบียนใบอนุญำตกับหน่ วยงำนรำชกำร ได้แก่
- กรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม
- กรมกำรขนส่งทำงน้ำ สำนักงำนพำณิชยนำวี กระทรวงคมนำคม
- สำนักพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
- สำนักงำนควบคุมสิง่ แวดล้อม ตลอดจนกำรปฏิบตั ติ ำมระเบียบต่ำงๆ ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยี
- สำนักงำนเขตเทศบำลตำบลอำเภอ ตลอดจนหน่วยงำนอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
กำรรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่ำงๆ
- ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรเพื่อกำหนดแนวทำงทัง้ ในด้ำนกำร
ประกอบธุรกิจแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน ทบทวนข้อพึงปฏิบตั ติ ่ำงๆของผูบ้ ริหำรไปจนถึงคณะกรรมกำรและ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อแก้ไขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม
อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน เพื่อสนับสนุ นให้มกี ำรดำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนมีกำรสอบทำน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมข้อกฎหมำยเพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่เป็ นสำกลและสอดคล้องกับ นโยบำยของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรยึดมันในกำรปฏิ
่
บตั ิตำมหลักของกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
มีกำรสือ่ สำรไปยังพนักงำนทุกระดับโดยกำหนดเป็ นภำรกิจ วิสยั ทัศน์และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อทีจ่ ะสะท้อน
ให้เห็นถึงแนวทำงทีใ่ ช้ปฏิบตั ภิ ำยในของบริษทั ซึง่ จะทำให้มนใจได้
ั่
ว่ำบริษทั ได้ดำเนินกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ทีด่ โี ดยคณะกรรมกำรบริษทั มีควำมตระหนักในหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั มี
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน กำรตัดสินใจและกำรปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่ำงเป็ นธรรมยึดมัน่
ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่ อสังคม ผูกมิตรไมตรีกบั ชุมชนรอบข้ำงมีส่วนร่วมทำงสังคมเพื่อรักษำ
สิง่ แวดล้อมและกำรพัฒนำชุมชน ซึง่ จะช่วยส่งเสริมผลกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ ำหมำยและส่งผลให้เกิดกำรเพิม่ มูลค่ำ
สูงสุดให้ผถู้ อื หุน้ บริษทั มุ่งหวังให้กรรมกำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องตนให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ
มี ค วำมเชื่ อ มัน่ ในกำรท ำงำนร่ ว มกัน โดยยึ ด มัน่ ในหลัก กำรระเบี ย บวิ นั ย กำรปฏิ บ ัติ ท่ี ดี แ ละพร้ อ มตอบสนอง
ในทุกสถำนกำรณ์
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กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั อื่นๆ
เพื่อควำมโปร่งใสในกำรดำเนินธุรกิจกรรมกำรบริษทั จะเปิ ดเผยกำรดำรงตำแหน่งแต่ละแห่งของตนและแจ้งให้
บริษทั ทรำบเพื่อเปิ ดเผยให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปทรำบ
่
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นกำรนำประสบกำรณ์และควำมรูค้ วำมสำมำรถ
ในธุรกิจทีต่ นดูแลอยู่มำปรับปรุงใช้กบั ธุรกิจของบริษทั ให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้ำทีเ่ ข้ำมำใช้บริกำร
คณะกรรมกำรบริษทั กำหนดวันประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำในแต่ละปี โดยปกติจะกำหนดทุกวันพฤหัสบดีสดุ ท้ำย
ของเดือนเพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและแผนงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและแจ้งกำหนดวัน
ประชุมทัง้ ปี ให้กรรมกำรทรำบตัง้ แต่ตน้ ปี และอำจมีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพิม่ เติมตำมควำมเหมำะสม โดยเลขำนุกำร
บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบทีม่ สี ำรสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยัง
กรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุมเสมอเพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
เว้นแต่ในกรณีมเี หตุจำเป็ นเร่งด่วนโดยกรรมกำรแต่ละคนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิม่ ได้จำกเลขำนุกำรบริษทั และมีควำม
เป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้ ทัง้ นี้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรจะแบ่งเป็ นหมว ดหมู่ชดั เจนและ
มีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ ซึ่งกำรกำหนดวำระจะผ่ำนกำรพิจำรณำของประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ในระหว่ำงกำรประชุมประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอและเปิ ดโอกำสให้กรรมกำร
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระและมีกำรเชิญผูบ้ ริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับวำรกำร
ประชุมและเพื่อรับทรำบนโยบำยโดยตรงสำมำรถนำไปปฏิบตั อิ ย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ได้จดั ให้มกี ำรจดบันทึกกำร
ประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรครอบคลุมสำระสำคัญอย่ำงครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลำที่เหมำะสมและจัดเก็บรำยงำนกำร
ประชุมทีผ่ ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรและเอกสำรประกอบอย่ำงเป็ นระบบพร้อมให้คณะกรรมกำรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ตรวจสอบและสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิงได้
ในกรณี ท่ีก รรมกำรบริษัทท่ำ นใดมีค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ในวำระที่พิจำรณำกรรมกำรท่ำนนัน้ จะ
เปิ ดเผยประเด็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยทันที และจะไม่มสี ่วนร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจในวำระนัน้
คณะกรรมกำรบริษทั จัดให้มคี ณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อทำหน้ำทีช่ ่วยคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ที่ร ับ ผิด ชอบในแต่ ละด้ำ นโดยรำยละเอีย ดดัง ปรำกฏในหัว ข้อ 9.2 คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุ ด ย่อย
โดยคณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนประเภท องค์ประกอบ รวมถึง ผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรชุด
ย่อยแต่ละคณะเป็ นประจำทุกปี คณะกรรมกำรแต่ละคณะมีขอ้ บังคับทีร่ ะบุขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
อย่ ำ งชัด เจน และประธำนคณะกรรมกำรแต่ ล ะคณะมีห น้ ำ ที่ใ นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบ ัติง ำนและประเด็น สำคัญ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รบั ควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุม
ภำยในให้สำมำรถรองรับกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยัง
มีห น้ ำ ที่ใ นกำรท ำให้ข้อ มู ล ด้ ำ นกำรเงิน มี ค วำมน่ ำ เชื่อ ถือ และควำมสำมำรถท ำให้เ กิด กำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำย
และกฎระเบีย บ ได้ติด ตำมกำรปฏิบ ัติต ำมกรอบกำรบริห ำรควำมเสี่ย งและกำรควบคุ ม ภำยในให้เ ป็ นไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและบรรลุผลตำมทีก่ ำหนดไว้
ในกำรกำหนดและสอบทำนกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษั ทต้องพิจำรณำถึงข้อเท็จจริง
ของควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้อง โดยควรพิจำรณำจำกควำมสูญเสียทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ และค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมควำมเสีย่ งนัน้ ๆ
เพื่อให้สำมำรถทีจ่ ะทำให้เกิดระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสมได้
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คณะกรรมกำรบริษทั ได้จดั ทำและอนุ มตั คิ ่มู อื จรรยำบรรณธุรกิจสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทีร่ ะบุ
ถึงแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ ำที่และกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรและพนักงำนในองค์กร ซึ่งได้กล่ำวถึงข้อมูล
เกี่ ย วกับ หลัก กำรและคุ ณ ค่ ำ หลัก ที่ บ ริ ษั ท มุ่ ง หวัง ตลอดจนและภำระค วำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สีย ต่ ำ งๆ
เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนพฤติกรรมและกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรและพนักงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
และยุตธิ รรม
คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำน โดยกำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเคำรพ
ในเกีย รติแ ละศัก ดิศ์ รีแ ละให้โ อกำสในกำรท ำงำนแก่ พ นัก งำนทุ ก ระดับ เพื่อ สร้ำ งขวัญ และก ำลัง ใจให้ก ับ พนั ก งำน
ทีจ่ ะทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบทีม่ กี ำรกำหนดไว้อย่ำงชัดเจนและสถำนทีท่ ำงำน
คณะกรรมกำรบริษทั ได้มอบหมำยหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรกิจกำรให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้ ริหำรภำยใต้
ระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่จดั ให้มีข้นึ อย่ำ งเพียงพอและเหมำะสม และส่ว นหนึ่ ง ของแผนกำรตรวจสอบภำยในจะ
ครอบคลุมถึงกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งจะต้องมีกำรดำเนินกำรอย่ำง
เป็ นระบบและสม่ำเสมอ โดยผูต้ รวจสอบภำยในจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบทุกงวด 3 เดือน และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทั ในภำพรวมเป็ นประจำทุกปี
9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงสุด
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ ำที่สรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นกรรมกำรและ/หรือ
กรรมกำรอิสระแทนกรรมกำรทีค่ รบกำหนดออกตำมวำระหรือในกรณีอ่นื ๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ
บุ ค คลที่จ ะได้ร ับ กำรเสนอชื่อ เข้ำ รับ กำรเลือ กตัง้ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ต่ อ ไ ป โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำ
ค่ำตอบแทน จะคัดเลือกจำกผู้ทรงคุณวุฒแิ ละควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ มีภำวะผู้นำ วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล
เป็ นผูม้ คี ุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ำรทำงำนโปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย รวมทัง้ มีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงเป็ นอิสระ โดยจะพิจำรณำถึงคุณลักษณะเฉพำะบุคคลในด้ำนต่ำงๆ ด้วย คือ
-

ควำมมีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ
กำรตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
ควำมมีวุฒภิ ำวะและควำมมันคง
่
เป็ นผูร้ บั ฟั งทีด่ แี ละกล้ำแสดงควำมคิดเห็นทีแ่ ตกต่ำงและเป็ นอิสระ
ยึดมันในกำรท
่
ำงำนอย่ำงมีหลักกำรและมำตรฐำนเยีย่ งมืออำชีพ

รวมทัง้ พิจำรณำควำมรูค้ วำมชำนำญเฉพำะด้ำนทีจ่ ำเป็ นต้องมีในคณะกรรมกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถ
กำหนดกลยุทธ์ นโยบำยและกำกับดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิผล
9.3.1 กรรมกำรอิ สระ
บริษทั ได้กำหนดควำมหมำยของ “กรรมกำรอิสระ” ให้สอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดขี องตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง โครงสร้ำงคณะกรรมกำรเพื่อส่งเสริมธรรมำภิบำลของบริษัทและแนวทำงปฏิบตั ขิ อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมันแก่
่ นกั ลงทุนและรักษำสมดุลของกำร
บริห ำรที่ด ี บริษ ัท จึง กำหนดให้คำว่ำ “กรรมกำรอิ ส ระ” หมำยควำมถึง กรรมกำรที่ไ ม่ทำหน้ำ ทีจ่ ดั กำรของบริษทั
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็ นกรรมกำรที่เป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมและเป็ นผู้ซ่งึ ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ในลักษณะทีจ่ ะทำให้มขี อ้ จำกัดในกำรแสดงควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
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บริษทั กำหนดคุณสมบัตขิ อง กรรมกำรอิสระของบริษทั เข้มกว่ำคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังนี้.1. เป็ นบุคคลทีถ่ อื หุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั บริษทั ในเครือบริษทั ร่วม
2. ไม่ม ีส่ว นร่ว มในกำรบริห ำรงำน ไม่เ ป็ น ลูก จ้ำ ง พนัก งำน ที่ป รึก ษำที่ไ ด้ร บั เงิน เดือ นประจำ หรือ ไม่
เป็ น ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือไม่เป็ นบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือส่วนได้สว่ นเสียในลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจ หรือผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ หรือผู้สอบบัญชี ในลักษณะที่เป็ น กำรจำกัด
ควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำแหน่ งกรรมกำรและไม่มีประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้ อม ทัง้ ในด้ ำนกำรเงิน และกำรบริ ห ำรงำนของบริ ษั ท บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะทีจ่ ะทำให้ขำดควำมเป็ นอิสระ
4. ไม่เป็ นญำติสนิทหรือมีควำมสัมพันธ์อ่นื ทีอ่ ำจทำให้ขำดควำมเป็ นอิสระกับผูบ้ ริหำรระดับสูง ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
ของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และไม่ได้
รับกำรแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจ
ควบคุม-ของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ำนำจควบคุมหรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
6. ไม่เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ำรทำงวิช ำชีพ ใดๆ ซึ่ง รวมถึง กำรให้บ ริก ำรเป็ น ที่ป รึก ษำกฎหมำยหรือ
ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจกำรของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือ ไม่เ ป็ น หุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้ำ งหุ้นส่วน หรือ เป็ นกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูก จ้ำ ง พนักงำน
ทีป่ รึกษำทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น
ซึง่ ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั
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9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ มีกำรส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษทั ฯ ไปเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในบริษทั ย่อยและบริษทั ตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ตัวแทนเพื่อดำเนินกำรดังกล่ำว และเพื่อเป็ นไปตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในกำรลงมติของกรรมกำร กรรมกำรที่เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ในกำรประชุมของบริษัทย่อ ย
ในเรื่องต่อไปนี้ตอ้ งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั ก่อน
คณะกรรมกำรบริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) ในครำวประชุม ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2561
มีมติอนุ มตั ินโยบำยกำรกำกับดูแลบริษัทย่ อย ของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร โครงสร้ำงคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั
ย่อย รวมถึงกำรลงมติเลือกกรรมกำรทีอ่ อกก่อนครบ หรือตำมวำระ
2. กำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน กำรต่ออำยุของผู้ดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหำรสูงสุดของบริษทั ย่อย และผูด้ ำรงตำแหน่ง
ระดับบริหำร 4 รำยแรกต่อจำกผูบ้ ริหำรสูงสุดลงมำ รวมถึงผูม้ ตี ำแหน่ งเทียบเท่ำรำยที่ 4 ทุกรำย และกำร
กำหนด และ/หรือ เปลีย่ นแปลงค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ทงั ้ หมดของบุคคลดังกล่ำว (ทัง้ นี้ในเรื่องที่มี
ควำมอ่ อ นไหวให้ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำ ตอบแทนของบริษ ทฯ พิจ ำรณำเห็น ชอบก่อน
เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ พิจำรณำเห็นชอบในหลักกำร)
3. กำรประกำศจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำล และกำรประกำศจ่ำยปั นผลประจำปี ของบริษทั ยอ่ย
4. กำรอนุมตั งิ บประมำณประจำปี ของบริษทั ย่อย
5. กำรอนุ มตั ิงบลงทุนต่ำงๆ ของบริษัทที่มสี ำระสำคัญในมูลค่ำโครงกำรมำกกว่ำ 100 ล้ำนบำท ของบริษทั
ย่อยนอกเหนือจำกทีอ่ นุมตั ใิ นงบประมำณประจำปี แล้ว
6. กำรแต่งตัง้ หรือเปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย
7. กำรเข้ำลงทุนกำรร่วมลงทุนกำรประกอบกิจกำร หรือกำรก่อให้เกิดภำระผูกพันอื่ นใด นอกเหนือจำกกำร
ประกอบธุรกิจปกติ ที่มีสำระสำคัญในมูลค่ำครำวเดียว หรือหลำยครำวรวมกันมำกกว่ำ 100 ล้ำนบำท
ของบริษทั ย่อย
8. กำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันทีก่ ่อนให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ไม่ว่ำรำยกำรดังกล่ำวจะเป็ นธุรกิจ
ปกติหรือธุรกิจไม่ปกติของบริษัทย่อย โดยพิจำรณำในภำพของงบกำรเงินรวม ทัง้ นี้ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ำรณำให้ควำมเห็นก่อน
9. กำรลงมติใด ๆ ทีอ่ ำจก่อให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยในภำยหลัง
10. เรื่องอื่นๆ ทีม่ สี ำระสำคัญทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ
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9.5 กำรดูแลเรือ่ งกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษทั มีนโยบำยด้ำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลควำมโปร่งใส รำยงำนทำงกำรเงินและดำเนินกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินและอื่นๆทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษทั ทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลำ
อย่ำงสม่ ำเสมอให้กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทัวไป
่ คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด เมื่อกรรมกำรบริษัทหรือ
ผู้บ ริห ำรมีก ำรเปลี่ย นแปลงกำรซื้อ ขำยหุ้น ตำมข้อ ก ำหนดของสำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำ กับหลัก ทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ โดยมีกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็ นประจำทุกเดือนและกำหนดให้จดั ส่งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ให้แก่
บริษทั ภำยหลังจำกทีไ่ ด้ส่งไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วทุกครัง้ หำก
มีกำรเปลีย่ นแปลง
สำหรับในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัท นัน้ บริษัทถือว่ำเป็ นควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทีจ่ ะต้องเก็บรักษำข้อมูลควำมลับของบริษทั อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ข้อมูลภำยในทีย่ งั
ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะหรือข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจหรือรำคำหุน้ ทีจ่ ะไม่ใช้โอกำสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำร
เป็ นกรรมกำรผู้บริหำรหรือพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องกำรทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือ ธุร กิจ
ที่เ กี่ย วเนื่ อ งไม่ ใช้ข้อ มูลภำยในเพื่อ ประโยชน์ ของตนในกำรซื้อ ขำยหุ้น ของบริษัทหรือ ให้ข้อ มูลภำยในแก่ บุค คลอื่น
เพื่อประโยชน์ ในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับทำงธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก
โดยเฉพำะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษทั ไปแล้ว ทัง้ นี้บริษทั ใช้ระบบ
ควบคุมกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเช่น ระบบกำรป้ องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลของบริษทั จำกบุคคลภำยนอก กำหนดระดับกำรเข้ำถึง
ข้อมูลของบริษทั ให้กบั พนักงำนในระดับต่ำงๆให้เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ ในกรณีทผ่ี บู้ ริหำรหรือพนักงำนมีสว่ นร่วม
ในกำรทำงำนเฉพำะกิจทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะหรืออยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ ซึง่ งำนนัน้ ๆ เข้ำข่ำย
กำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในอันอำจมีผลต่อกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลักทรัพย์ของบริษทั ผูบ้ ริหำรและพนักงำนเหล่ำนัน้
จะท ำกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในจนกว่ำ จะมีก ำรเปิ ด เผยข้อ มูลต่ อ ตลำดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั นัน้ บริษทั ได้กำหนดไว้
ในข้อบังคับกำรทำงำนของพนักงำน ทุกระดับในหมวดวินัยและลงโทษในกรณีท่พี นักงำนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือฝ่ ำฝื นวินัย
ทีก่ ำหนดไว้ให้ถอื ว่ำพนักงำนผูน้ นั ้ ทำผิดวินยั และต้องได้รบั โทษตำมลักษณะควำมผิด
ในปี 2561 บริษัท ทบทวนกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ กรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำน (รำยละเอียดปรำกฎในจรรยำบรรณธุรกิจ) ซึ่งประกำศไว้บน Web site บริษัท) และแยกจรรยำบรรณ
พนักงำน นโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสผูก้ ระทำควำมผิด โดยฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลจะทำเป็ นคู่มอื
สำหรับดูแลพนักงำนให้ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณดังกล่ำว

87

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

นโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน บริษทั ฯ มีนโยบำยและวิธกี ำรดูแลกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนในกำรนำข้อมูล
ภำยในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตน ดังนี้
1. บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้ ำที่ในกำรจัด ทำรำยงำนกำรถือ
หลักทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสำมีภริยำ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ นิติ
บุคคลทีบ่ ุคคลดังกล่ำวถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด และมีสดั ส่วนกำรถือ
หุน้ มำกทีส่ ดุ ในนิตบิ ุคคลนัน้ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศที่ สจ.38/2561 และให้หมำยรวมถึง
กำรรำยงำนในกรณีทม่ี บี ุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำไว้แทนบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น
ด้วย ทัง้ นี้ กำรรำยงำนกรณีทม่ี บี ุคคลอื่น (Nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำไว้แทนนัน้ ให้
ระบุ ร ำยกำรดัง กล่ ำ วแยกต่ ำ งหำกจำกกรณี ถื อ หลัก ทรัพ ย์ แ ละสัญ ญำซื้อ ขำยล่ ว งหน้ ำ เองโดยตรง
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
รวมทัง้ กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
ภำวะ ตำมมำตรำ 246 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภำวะ จัดทำ
และเปิ ดเผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ
ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม) และจัดส่งสำเนำรำยงำนนี้ให้แก่เลขำนุ กำรบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่ อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบต่อไป
3. บริษัท ฯ ห้ำ มกรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนั ก งำนของบริษัท ฯ ที่ไ ด้ร ับ ทรำบข้อ มู ล ภำยในของบริษัท ฯ
นำข้อมูลนัน้ ไปใช้ประโยชน์ด้วยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวแก่บุคคลอื่น รวมทัง้ บุคคลในครอบครัว ทีอ่ ำจนำข้อมูลนัน้ ไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึง่ หำกเกิด
กรณีดงั กล่ำวขึ้น ทัง้ ผู้ให้ข้อมูลและผู้รบั ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ อำจต้องมีควำมผิดตำมที่กฎหมำยที่
ก ำหนดไว้ รวมทัง้ บริษัท ฯ ถือ ว่ ำ เป็ น ควำมผิด ทำงวินัยตำมข้อ บังคับ กำรท ำงำนของบริษัท ฯ โดยจะ
พิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็ นตัวหนังสือ กำรภำคทัณฑ์
ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลำออกจำก
กรรมกำรแล้วแต่กรณี เป็ นต้น
นอกจำกนี้บริษัทฯ กำหนดช่วงห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ (Blackout Period) ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้ล่วงรูง้ บกำรเงินของบริษทั ฯ หรือข้อมูลอื่นใดทีม่ ผี ลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์
ของบริษัท กระท ำกำร หรือ ยิน ยอมให้ผู้อ่ืน ใช้ข้อ มูลดัง กล่ ำ วกระทำกำรซื้อ ขำยหลัก ทรัพ ย์ของบริษัท
ในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิ ดเผยต่ อสำธำรณชน และต้องไม่ซ้อื ขำย
หลักทรัพย์ของบริษทั จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ 24 ชัวโมง
่
นับแต่ได้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สู่สำธำรณะผ่ำน
ระบบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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4. บริษทั ฯ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ หรืออดีตกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ทีล่ ำออกแล้วเปิ ดเผยข้อมูลภำยใน หรือควำมลับของบริษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลควำมลับของคู่คำ้ ของบริษทั ฯ
ทีต่ นได้รบั ทรำบจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้บุคคลภำยนอกรับทรำบ แม้ว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะไม่ทำ
ให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษทั ฯ และคู่คำ้ ของบริษทั ฯ
5. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของพนักงำนของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
มีหน้ำที่เก็บรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในบริษทั ฯ และมีหน้ำทีใ่ นกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ
เพื่อประโยชน์กำรดำเนินุรกิจของบริษัทฯ เท่ำนัน้ โดยมิให้ขดั ต่อพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงงำนของบริษทั ฯ นำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยใน
ของบริษทั ฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษทั อื่นทีต่ นเองเป็ นผูถ้ อื หุน้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง
สำหรับกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษทั ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทกำหนดให้กรรมกำรบริษัททุกคนมีหน้ำ
ที่แจ้งเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ทนั ที ภำยใน 3 วันทำกำร นับจำกวันที่ซ้อื ขำย โอนและรับโอนและแจ้ง
เลขำนุกำรบริษทั เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบ
นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน โดยมีนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน โดยมีนโยบำยห้ำม
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำนที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับกำรรับรู้ขอ้ มูลภำยในที่มสี ำระสำคัญของบริษัท
และบริษทั ย่อย ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ กีย่ วข้อง รวมถึงกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ของบริษทั โดยกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทีอ่ ยู่ในหน่วยงำนทีท่ รำบข้อมูลภำยใน จะต้องระงับกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน
ทัง้ นี้ ใ นปี 2561 ไม่ มีก รณี ก รรมกำรบริษัท หรือ ผู้บ ริห ำรระดับ สูง ของบริษัท ดำเนิ น กำรซื้อ ขำยหลักทรัพย์
โดยใช้ขอ้ มูลภำยในแต่อย่ำงใด
ควำมสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
ในปี 2561 บริษทั จัดทำจรรยบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นแนวทำงหรือกรอบในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ข้อมูลจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์อยู่บน website บริษทั )
บริษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วำมถูกต้อง โปร่งใส โดยกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศผ่ำน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องตำมระเบียบทีไ่ ด้กำหนดไว้ และยังมีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับบริษัท
แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั (www.tstegroup.com) และในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือนักลงทุนต้องกำรติดต่อกับบริษทั สำมำรถ
ติดต่อมำยังบริษทั ได้ท่ี
สำนักเลขำนุกำรบริษทั และ/หรือ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 หมู่ ซอยสยำมไซโล ตำบลสำโรงกลำงอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
โทรศัพท์ 02-183-4567 หรือส่งอีเมล์มำยังบริษทั ได้ท่ี E-mail Address : thaisugar@tstegroup.com
Attention: Company Secretary and/or Account Manager
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9.6 ค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจ ำรณำคุ ณ สมบัติแ ละประเมิน ผลกำรปฏิบ ัติง ำนของผู้ ส อบบัญ ชีแ ละเสนอ
ต่ อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ ละปี รวมถึงค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและนำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำผลกำรปฏิบตั งิ ำนตลอดปี 2560 ของผูส้ อบบัญชี
และเสนอชื่อผูส้ อบบัญชีจำกบริษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท
บริษทั

บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด
(มหำชน)
และบริษทั ย่อย
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ำมัน จำกัด
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

ผูส้ อบบัญชีที่รบั ผิดชอบ

เลขที่

นำยอำพล จำนงค์วฒ
ั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4663
4663 /
หรือ
4664 /
นำงสำวประภำศรี ลีลำสุภำ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4664
5369
หรือ
นำยนริศ เสำวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 5369
ซึง่ ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญำตดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้
ให้สำนักงำนฯ จัดหำผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตอื่นของสำนักงำนฯ แทนได้
นำยอำพล จำนงค์วฒ
ั น์
หรือ
4663 /
นำงสำวประภำศรี ลีลำสุภำ หรือ
4664 /
นำยนริศ เสำวลักษณ์สกุล หรือ
5369 /
นำยอำทิตย์ ลิขติ จิตถะ
11566
ซึง่ ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญำตดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้
ให้สำนักงำนฯ จัดหำผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตอื่นของสำนักงำนฯ แทนได้

ค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบบัญชีในปี 2561
ในปี 2561 บริษัท ไทยชู ก ำร์ เทอร์มิเ นิ้ ล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ย่ อ ย จ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทน ( Audit Free)
เป็ นจำนวนเงิน 1,180,000 บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) เฉพำะของบริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด
(มหำชน) จำนวน 640,000 บำท (หกแสนสีห่ มื่นบำทถ้วน) แบ่งเป็ นค่ำธรรมเนียมตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี 295,000
บำท ค่ำธรรมเนียมสอบงบกำรเงิน (3 ไตรมำส) 345,000 บำท (ไม่รวมค่ำแปลงบภำษำอังกฤษ ไตรมำสละ 20,000 บำท
ค่ำบริกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกค่ำสอบบัญชี
- ไม่ม-ี
อนึ่ง บริษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตไม่เป็ นบุคคลหรือมีรำยกำรทีอ่ ำจทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั และบริษทั ย่อยและมิได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ในเครือ
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ผูต้ รวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น ผู้พิจ ำรณำคุ ณ สมบัติข องผู้ต รวจสอบภำยในโดยต้ อ งเป็ น ผู้ท่ีมีค วำมรู้แ ละ
ประสบกำรณ์ดำ้ นกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน ปั จจัยควำมเสีย่ งบัญชีและมีควำมเข้ำใจในระบบกำรทำงำนที่
เกีย่ วข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยสำมำรถให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อนำเสนอฝ่ ำยบริหำรพิจำรณำดำเนินกำร
แก้ไขตำมข้อเสนอแนะและนำเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นรำยปี
ส ำหรั บ ปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ เ สนอบริ ษั ท ตรวจสอบภำยในธรรมนิ ติ จ ำกั ด โดย
นำงสำวฤทัยชนก สุภำพงษ์ ตำแหน่งปั จจุบนั กรรมกำรบริหำร วุฒกิ ำรศึกษำปริญญำตรีคณะมนุษศำสตร์และสังคมศำสตร์
สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลัยบูรพำ อบรมหลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั อิ บรมหลักสูตร IT Audit ของ
สภำวิชำชีพบัญชีอบรมประกำศนียบัตรผูต้ รวจสอบภำยในประเทศไทย (CPIAT) เป็ นผูส้ อบภำยในของบริษทั และบริษทั
ย่อยโดยได้รบั ค่ำตอบแทนประจำปี 2561 จำนวน 157,500 บำท (รำยละเอียดผูต้ รวจสอบภำยในตำมเอกสำรแนบ 3)
ค่ำบริกำรอื่นๆ
- ไม่มี –
อนึ่งบริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภำยในไม่เป็ นบุคคลหรือมีรำยกำรที่อำจทำให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั และบริษทั ย่อยและมิได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ในเครือ
ในปี 2561 บริษัท ได้แต่ ง ตัง้ ให้นำงสำวฤทัยชนก สุภ ำพงษ์ จำกบริษัทตรวจสอบภำยในธรรมนิ ติ จ ำกัด
ทำหน้ำที่เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในอิสระและทำกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยในของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ภำยในมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง และกำรควบคุมดูแลเพื่อควบคุมควำม
ถูกต้อง กระบวนกำรปฏิบตั ิง ำนที่เพียงพอต่อกำรสนับสนุ นให้บริษัทบรรลุควำมสำเร็จตำมนโยบำย เป้ ำหมำย และ
วัตถุประสงค์ตำมทีฝ่ ่ ำยจัดกำรกำหนด
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9.7 กำรปฏิ บตั ิ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
ในปี 2560 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียน (CG CODE) ทัง้ นี้ เพื่อต้องกำรยกระดับกำรกำกับดูแลให้ทดั เที ยมกับสำกล โดยอำจ
ปรับใช้ให้เหมำะสมกับแต่ละบริ ษทั ได้พจิ ำรณำกำรนำหลักปฏิบตั ติ ำม CG Code ดังกล่ำวมำปรับใช้ตำมหลักธุรกิจ
ของบริษทั ฯ แล้วและมีควำมเห็นว่ำ หลักปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่ใน CG Code เป็ นเรื่องทีม่ คี วำมเหมำะสมในกำรนับมำปรับใช้ให้
เหมำะสมกั บ ธุ ร กิ จ นอกจำกนี้ บ ริ ษั ท ได้ ป ฏิ บ ั ติ ต ำมหลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลปี 2555 ยกเว้ น บำงกรณี ท่ี บ ริ ษั ท ฯ
ยังไม่สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้ หรือข้อปฏิ บตั ิ บำงข้อยังไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ ตำมหลักกำรดังกล่ำวได้ ซึ่งในปี 2561
1. คณะกรรมกำรบริษทั ควรประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 5-12 คน
เหตุผล ตามข้อบังคับบริษทั มีจานวนตัง้ แต่ 5 คนขึ้นไป ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการจานวน 15 ท่าน กรรมการ
บริษัทส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมการทีม่ ีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และเป็ นตัวแทนจากสมาชิกโรงงาน
น้ าตาล ซึง่ เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมกำรบริษทั ควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็ นส่วนใหญ่ (มำกกว่ำ 50%)
เหตุผล ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ (กรรมการอิ สระ
จานวน 5 ท่าน จาก 15 ท่าน) และมีกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง 2 ท่าน ซึง่ กรรมการทุกท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที ่ สามารถแสดงความคิดเห็นและลงมติได้อย่างอิสระ
3. คณะกรรมกำรควรกำหนดนโยบำยจำกัดจำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
เหตุผล ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ในทุกปี กาหนดให้มกี รรมการออกจากตาแหน่ งจานวนในสามโดยกรรมการที ่
อยู่นานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งก่อน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
เลือกกรรมการทีเ่ หมาะสม พิจารณาจากคุณสมบัตใิ ห้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจาเป็ นของบริษทั
รวมถึงความรูค้ วามชานาญในด้านทีย่ งั ขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั หรือความรู้ความชานาญทีพ่ งึ มีเพือ่
การกาหนดหรือติดตามการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ของบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ นาเสนอ
ต่ อ ทีป่ ระชุมผู้ถือ หุ้น บริษัท ฯ จึง ไม่ ก าหนดนโยบายจ ากัด จานวนปี เ พือ่ รักษาความต่ อ เนือ่ งในการดารง
ตาแหน่งของกรรมการอิสระทีม่ ปี ระสบการณ์ทสี ่ ามารถนาพาบริษทั ในบรรลุเป้ าหมายสาหรับหลักการดูแลใน
เรือ่ งอืน่ ๆ ทีบ่ ริษัท ฯ ปฎิบ ัติไ ด้แ ละก าลัง อยู่ร ะหว่ า งการทยอยปรับ ให้เ หมาะสมกับ ธุ ร กิจ และสามารถ
ดาเนินการต่อไป
ซึ่ง ที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่1 2/2561 เมื่อ วัน ที่ 20 ธัน วำคม 2561 ได้พิจ ำรณำอนุ ม ัติน โยบำย
ก ำกับ ดูแ ลกิจ กำรที่ดีฉ บับ ใหม่แทนฉบับ เดิม เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ หลัก กำรก ำกับ ดูแ ลที่ดีสำหรับ บริษัท จดทะเบียน
ปี 2560 ทัง้ นี้ นโยบำยกำกับดูแลกิจกำรฉบับนี้ได้กำหนดหลักปฏิบตั แิ ก่คณะกรรมกำรบริษทั ในฐำนะผูน้ ำสูงสุดขององค์กร
ถือปฏิบตั อิ ย่ำงเหมำะสม รวม 8 ข้อ ปรำกฎอยู่บนเว็ปไซต์บริษทั www.tstegroup.com
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สิ ทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น
หมวด 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ ได้กำหนดให้มกี ำรจัดประชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ ประจำปี ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี
บัญชีและหำกมีควำมจำเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็ นกรณีพเิ ศษ ซึง่ เป็ นเรื่องทีก่ ระทบหรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของ
ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ เกี่ ย วข้อ งกับ เงื่อ นไขหรื อ กฎเกณฑ์ กฎหมำยที่ ใ ช้ บ ัง คับ ที่ต้ อ งได้ ร ับ กำรอนุ ม ัติ จ ำกผู้ ถื อ หุ้ น แล้ ว
บริษทั จะเรียกประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นกรณีไป
บริษทั มีนโยบำยทีจ่ ะอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสถำบันทุกรำยได้รบั สิทธิพน้ื ฐำนต่ำงๆ ทัง้
ในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐำนะเจ้ำของบริษทั ด้วยมำตรฐำนทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและเชื่อถือได้โดยให้สทิ ธิในกำรซือ้
ขำย โอน หลักทรัพย์ท่ตี นถืออยู่ได้อย่ำงเป็ นอิสระกำรได้รบั ส่วนแบ่งผลกำไรจำกบริษัท กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น กำร
แสดงควำมคิดเห็นในทีป่ ระชุมอย่ำงเป็ นอิสระกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษทั เช่นกำรเลือกตัง้ กรรมกำร กำร
อนุ มตั จิ ่ำยเงินปั นผล กำรเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและอื่นๆ ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกคนมีสทิ ธิออกเสียงตำมจำนวนหุน้ ที่
ถืออยู่ โดยหุน้ แต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มหี นุ้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษทีเ่ ป็ นกำรจำกัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รำยอื่น
1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็ นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจ ของบริษัทอย่ำงชัดเจนและทันต่อ
เหตุ กำรณ์ โดยบำงเรื่องแม้ว่ำตำมเงื่อนไขของกฎหมำยจะไม่ได้บงั คับให้ต้องเปิ ดเผย แต่ หำกบริษัทเห็นว่ำเรื่องใด
มีควำมจำเป็ นทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องรับรู้ บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั และข่ำวบริษทั จดทะเบียนของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยได้รบั ข้อมูลทีจ่ ำเป็ นและเพียงพอเกีย่ วกับวันประชุมและวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำ
โดยบริษัทได้เผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถอื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์และโดยกำรส่งเอกสำร นอกจำกนี้ยงั ได้ช้ี แจง
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในกำรเข้ำประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ ือหุน้ ไว้อย่ำงชัดเจนในเอกสำรที่บริษทั ได้จดั ส่งไปกับ
หนังสือนัดประชุม
3. ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุม นอกจำกนี้ผถู้ อื หุน้ ยังสำมำรถดำวน์โหลด ( Download) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบค. สำหรับ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ได้อกี ด้วย
4. ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอวำระกำรประชุ
มและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำ
์
รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรล่วงหน้ำสำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 โดยผูถ้ อื หุน้ ต้องถือหุน้
อย่ำงต่อเนื่องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้วหรือไม่ต่ำกว่ำ 19,166,359 หุน้ โดยอำจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำย
เดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้และเป็ นกำรถือหุน้ อย่ำงต่อเนื่องนับจำกวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมเป็ น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน โดยบริษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตัง้
เป็ นกรรมกำรล่วงหน้ำ 3 เดือน คือตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2561- 31 ธันวำคม 2561 โดยเผยแพร่กำรแจ้งข้อมูลผ่ำนตลำด
หลักทรัพย์ และบนเว็ปไซต์บริษทั www.tstegroup.com เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผู้
กลันกรองเสนอต่
่
อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำ โดยในกรณีทบ่ี รรจุเป็ นวำระกำรประชุมบริษทั จะแจ้งในหนังสือนัด
ประชุมว่ำเป็ นวำระทีก่ ำหนดโดยผูถ้ อื หุน้ ส่วนในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรบริษทั ปฏิเสธไม่รบั เรื่อง ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเพื่อให้บรรจุ
เป็ นวำระบริษทั จะชีแ้ จงเหตุผลให้ทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี ทรำบ โดยบริษทั ได้จดั ทำแบบฟอร์มสำหรับกำรเสนอ
วำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรล่วงหน้ำ เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ อื
หุน้ อีกด้วย
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ทัง้ นี้ในปี 2561 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเป็ นกำร
ล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด
บริษทั ฯ ได้แจ้งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ฉบับสมบูรณ์ทงั ้ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน จนถึงวันประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ บนเว็ปไซต์บริษทั www.tstegroup.com “นักลงทุนสัมพันธ์กำร
ประชุม ผูถ้ อื หุน้ แจ้งข่ำวผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์ฯ
วันประชุมผูถ้ ือหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 บริษัทได้จดั ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันประชุม
ประธำนกรรมกำร / ประธำนตรวจสอบ/ ประธำนสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร เข้ำร่วม
ประชุมในวันดังกล่ำว มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมครบองค์ประชุม คือจำนวน 12 คน ขำดประชุม 3 คน โดยบริษัทได้
พิจำรณำเห็นสมควรให้จดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ณ ห้องประชุมบริษทั ไทยชูกำร์เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) ชัน้ 3 เช่นเดียวกับ
ปี ทผ่ี ่ำนมำ เนื่องจำกสำมำรถรองรับจำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ห้ควำมสนใจเข้ำประชุม ทัง้ นี้เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้
สำมำรถเข้ำประชุมและซักถำมตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ
ก่ อ นเข้ำ สู่ว ำระกำรประชุ ม ตำมวำระ ประธำนในที่ป ระชุ ม ได้ม อบหมำยให้เ ลขำนุ ก ำรบริษัท เป็ น ผู้ช้ีแ จง
รำยละเอียดต่ำงๆ ให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระและวิธกี ำรนับคะแนนให้ผถู้ อื หุน้
ทรำบอย่ำงชัดเจน
ในวันที่ประชุมบริษัทได้จดั ให้มกี ำรลงทะเบียนโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ควำมเพื่อควำมสะดวก นอกจำกนี้ในกำร
ใช้สทิ ธิออกเสียงแต่ละวำระ โดยบริษทั ได้ใช้วธิ เี ก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ เฉพำะบัตรยืนยันกำรลงคะแนนทีไ่ ม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจำกผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด ยกเว้นระเบียบวำระเลือกตัง้ กรรมกำร
จะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมดที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำมำคำนวณผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วำระและ เมื่อจบกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอียดได้
ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนได้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระและให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียง
รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถำมในทุกวำระ
1. ในกำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะปี จะมีก รรมกำรที่ ค รบออกตำมวำระจ ำนวนหนึ่ ง ในสำมของจ ำนวน
คณะกรรมกำรทัง้ หมด ซึง่ จะมีกำรเลือกตัง้ ในวันประชุมบริษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถลงคะแนนเสียง
แต่ละบุคคลให้เข้ำรับกำรเลือกตัง้ ได้อย่ำงเป็ นอิสระนอกจำกนี้บริษัทได้กำหนดให้มวี ำระเกีย่ วกับค่ำตอบแทน
ของกรรมกำรโดยแบ่งประเภทของค่ำตอบแทนทีก่ รรมกำรแต่ละคณะจะได้รบั เป็ นค่ำตอบแทนรำยเดือนเป็ น
เบีย้ ประชุมและโบนัสกรรมกำรบริษทั ซึง่ หำกมีกำรเสนอเปลีย่ นแปลงค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องได้รบั
อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. ในกำรประชุ ม ได้เ ปิ ด โอกำสให้ผู้ถือ หุ้น แสดงควำมคิด เห็น ข้อ เสนอแนะหรือ ตัง้ ค ำถำมในวำระต่ ำ งๆ
อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใดๆ นอกจำกนัน้ บริษัทได้ให้ข้อมูลรำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวอย่ำง
เพียงพอแก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้ในวำระทีผ่ ถู้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัย ข้อซักถำมบริษทั ได้จดั เตรียมบุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้องใน
แต่ละสำขำเป็ นผูใ้ ห้คำตอบภำยใต้ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั
3. ในวำระใดๆ ในกำรประชุ มผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสำมำรถขอให้มกี ำรลงคะแนนเสียงด้วยวิธลี บั ได้หำกผู้ถือหุน้
ร้องขอและมีผถู้ อื หุน้ 5 คนรับรองเพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ลงคะแนนด้วยวิธลี บั
4. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 บริษัทได้พจิ ำรณำตำมลำดับในระเบียบวำระที่ได้
กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมทีไ่ ด้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้ำ โดยไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงลำดับวำระดังกล่ำวและ
ไม่มกี ำรขอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำเรื่องอื่น ที่นอกเหนือไปจำกที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ แต่
อย่ำงใด
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5. ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ปี ระชุมผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษำยน 2561 หรือวันรุ่งขึ้นก่อน 09:00 น. โดยแต่ ละวำระมีมติลงคะแนนเสีย ง
ประกอบด้วยช่องทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุน้ ส่งตลำดหลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องภำยใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทัง้ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ทัง้ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รบั ผลกำรประเมินคุ ณภำพจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ที่ระดับคะแนน
96 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษทั มุ่งมันจะท
่ ำให้ได้ 100 คะแนนเต็มในปี ต่อๆ ไป
หมวด 2 กำรปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน Equitable Treatment of Shareholders
ควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ให้ควำมเท่ำเทียมกันกับผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย นักลงทุน
สถำบัน หรือผู้ถือหุ้นต่ ำงชำติ โดยเฉพำะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย เช่นสิทธิในกำรซื้อ ขำย โอน รับโอนหุ้นโดยบริษัทฯ
ได้มอบหมำยให้บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นผูด้ ำเนินกำรกับงำนทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั
1. กำรกำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็ นผูม้ หี น้ำทีด่ ูแลผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย โดยผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอแนะ
แสดงควำมคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมกำรอิสระ ซึง่ จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำดำเนิ นกำรให้เหมำะสมในแต่ละเรื่อง เช่น
หำกเป็ นข้อร้องเรียนก็จะดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและหำวิธกี ำรเยียวยำทีเ่ หมำะสม หรือกรณีเป็ นข้อเสนอแนะ
ที่กรรมกำรอิสระพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำเป็ นเรื่องสำคัญทีม่ ผี ลต่อผู้มสี ่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษทั กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำกำหนดเป็ นวำระกำรประชุมใน
กำรประชุมผูถ้ อื หุน้
2. คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดมำตรกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร ซึ่งรวมทัง้ ข้อมูลทีย่ งั มิได้มกี ำรเปิ ดเผยต่อประชำชนเป็ นกำรทัวไปซึ
่
่งเป็ นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหรือมูลค่ำหุน้ ของหลักทรัพย์และดูแลให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงจริงจังเพื่อป้ องกันมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ในหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล (นโยบำยดังกล่ำวได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษทั (www.tstegroup.com )
3. สำหรับกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ บริษทั ได้จดั ทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ กำหนด
ทิศทำงกำรลงคะแนนได้ตำมแบบกระทรวงพำณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกั บหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ นอกจำกนี้
บริษัทยังให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมภำยหลังจำก ได้เริม่ ประชุมแล้วมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวำระทีอ่ ยู่ใน
ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้มกี ำรลงมติและนับเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วำระที่ได้เข้ำประชุมและออกเสียงเป็ นต้นไป
เว้นแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีควำมเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบและสำมำรถตรวจสอบผลกำรลงมติได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกกำรแจ้งมติท่ปี ระชุม
ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ได้เปิ ด เผยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นในแต่ละวำระ
บนเว็บไซต์ของบริษทั ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
5. มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลสำระสำคัญ ได้แก่ มติท่ปี ระชุมและผล
กำรลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็ นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละวำระ คำถำม
คำชี้แจง และควำมคิดเห็นของที่ประชุมและจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่หน่ วยงำนทำงกำรภำยในระยะเวลำ 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
6. แนวทำงกำรควบคุมกระบวนกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
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บริ ษทั ฯ มีนโยบำยและวิ ธีกำรดูแลกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ
ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
1.บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่ กรรมกำรและผู้บ ริห ำรของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้ ำที่ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรถือ
หลักทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสำมีภริยำ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ นิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคล
ดังกล่ำวถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด และมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ มำกทีส่ ุดในนิตบิ ุคคลนัน้
ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในประกำศที่ สจ.38/2561 และให้หมำยรวมถึง กำรรำยงำนในกรณีท่มี บี ุคคลอื่นใดถือ
หลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำไว้แทนบุ คคลดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย ทัง้ นี้ กำรรำยงำนกรณีทม่ี บี ุคคลอื่น (Nominee)
ถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำไว้แทนนัน้ ให้ระบุรำยกำรดังกล่ำวแยกต่ำงหำกจำกกรณีถือหลักทรัพย์และ
สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเองโดยตรง ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59
และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม) รวมทัง้ กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
ตำมมำตรำ 246 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
2.บริษทั ฯ กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ จัดทำและ
เปิ ดเผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลั กทรัพย์ของบริษัทต่อสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และจัดส่งสำเนำรำยงำนนี้
ให้แก่เลขำนุ กำรบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่ อ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ เพื่อรำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบต่อไป
3.บริษทั ฯ ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ นำข้อมูลนัน้
ไปใช้ประโยชน์ดว้ ยกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวแก่บุคคลอื่น รวมทัง้
บุคคลในครอบครัว ที่อำจนำข้อมูลนัน้ ไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหำกเกิดกรณีดงั กล่ำวขึน้ ทัง้ ผู้ให้ขอ้ มูลและผูร้ บั
ข้อมูลทีน่ ำไปใช้ประโยชน์อำจต้องมีควำมผิดตำมทีก่ ฎหมำยทีก่ ำหนดไว้ รวมทัง้ บริษทั ฯ ถือว่ำเป็ นควำมผิดทำงวินยั ตำม
ข้อบังคับกำรทำงำนของบริษทั ฯ โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็ น
ตัวหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้อง
ลำออกจำกกรรมกำรแล้วแต่กรณี เป็ นต้น
นอกจำกนี้บริษทั ฯ กำหนดช่วงห้ำมซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (Blackout Period) ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้งบกำรเงินของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นใดที่มผี ลกระทบต่ อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท กระทำกำร
หรือยินยอมให้ผู้อ่นื ใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวกระทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงหนึ่ งเดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรือ
ข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และต้องไม่ซ้อื ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ 24 ชัวโมง
่
นับแต่ได้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ ำธำรณะผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
4.บริษัทฯ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ที่ลำออกแล้วเปิ ดเผยข้อมูลภำยใน หรือควำมลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลควำมลับของคู่ค้ำของบริษัทฯ ที่ตนได้
รับทรำบจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้บุคคลภำยนอกรับทรำบ แม้ว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหำยแก่
บริษทั ฯ และคู่คำ้ ของบริษทั ฯ
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5.กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของพนักงำนของบริษทั ฯ หรืออดีตกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน มีหน้ำที่
เก็บรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในบริษทั ฯ และมีหน้ำทีใ่ นกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์กำรดำ
เนินุรกิจของบริษัทฯ เท่ำนัน้ โดยมิให้ขดั ต่อพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ห้ำมมิให้กรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงงำนของบริษัทฯ นำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่
ตนเองเป็ นผูถ้ อื หุน้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง
กำรจัดให้ผถู้ ือหุ้นรำยย่อยเยี่ยมชมกิ จกำร
บริษัทจะจัดให้ผู้ถอื หุน้ รำยย่อยเยีย่ มชมกิจกำรหลังจำกเสร็จสิน้ กำรประชุมสำมัญประจำปี ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้
ร้องขอโดยจัดบุคลำกรพำชมภำยในบริเวณบริษัท เช่นท่ำเทียบเรือ กำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนฝ่ ำยต่ำงๆ อันได้แก่
ฝ่ ำยคลังสินค้ำและสถำนีเทน้ ำตำล ห้องชังรถบรรทุ
่
ก ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นประสงค์จะเยีย่ มชมกิจกำรของบริษัทย่อยเช่น
โรงงำนแป้ งสำลี โรงกลันน
่ ้ำมันปำล์ม และโรงงำนทอกระสอบ คณะกรรมกำรได้จดั ให้บุคลำกรของแต่ละหน่วยงำนพำชม
จนเป็ นทีพ่ อใจของผูถ้ อื หุน้
หมวด 3 สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) และบริษทั ย่อย(1) ได้ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ
อย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม จรรยบรรณฉบับนี้ได้ทำกำรปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 โดยมีกำรจัดแบ่งหมวดหมู่และปรับปรุงเนื้อหำ
ให้ชดั เจน ตลอดจนครอบคลุมหลักเกณฑ์และนโยบำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ มีแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีก่ ว้ำงขึน้
ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั โดยพนักงำนทุกท่ำนที่ได้ปฎิบตั ติ ำมจรรยำบรรณ เพื่อให้บริษทั
สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงยังยื
่ นและเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่ ำย
กำรปฏิบตั ต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย อันได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ ำและเจ้ำหน้ำที่ คู่แข่งทำงกำรค้ำ สิง่ แวดล้อม สังคม
และส่วนร่วม
กำรปฏิ บตั ิ ควำมรับผิดชอบผูถ้ ือหุ้น
1. สร้ำงผลตอบแทนทีเ่ จริญเติบโตอย่ำงมันคงและเหมำะสมแก่
่
ผถู้ อื หุน้ ทัง้ รำยใหญ่ และรำยย่อย
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงมืออำชีพอย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมระมัดระวัง
3. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมสุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรม เพื่อสร้ำงควำมมันใจแก่
่
ผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิต่อ
ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รำยด้ ว ยควำมเท่ ำ เทีย มกัน โดยใช้ช่ อ งทำงในกำรสื่อ สำรต่ ำ งๆ ที่เ หมำะสมในแต่ ล ะ
สถำนกำรณ์
4. จัด ท ำรำยงำนสถำนะขององค์ ก รอย่ ำ งสม่ ำ เสมอและครบถ้ ว นตำมควำมเป็ น จริ ง แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
และผูเ้ กีย่ วข้อง
5. ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
กำรปฏิ บตั ิ และควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน
บริษัทตระหนักดีว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญยิง่ ที่จะนำพำบริษัทไปสู่ควำมเสร็จในกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษทั และบรรลุผลตำมเป้ ำหมำยทีไ่ ด้กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด บริษทั จึงได้กำหนดนโยบำยทีจ่ ะให้มกี ำร
ปฏิบตั ติ ่อพนักงำนดังนี้
1. ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อพนักงำน โดยมีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรเหมำะสมสอดคล้องกับผลกำร
ดำเนินงำนและสภำวะเศรษฐกิจกำรว่ำจ้ำง
2. ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มคี วำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงำน
3. จัดสถำนที่ทำงำนให้มีควำมสะดวกสบำยเหมำะสมกับสภำพของงำนที่ทำ พร้อมสร้ำงบรรยำกำศใน
สถำนทีท่ ำงำนให้พนักงำนรูส้ กึ อยำกทำงำนร่วมกับบริษทั อย่ำงเต็มที่
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ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
บริษทั ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรจึงให้ควำมสำคัญแก่ลกู ค้ำเป็ นหลัก โดยมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิ ได้แก่
1. มุ่งมันในกำรพั
่
ฒนำ และมีมำตรฐำนสูงตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ภำยใต้เทคโนโลยีท่ ท่ี นั สมัยและมี
ประสิทธิภำพ มีระบบกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำระบบสำกล เช่น ISO 9001:2015
2. จัดระบบทีส่ ำมำรถให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริกำรควำมไม่พอใจ และเสนอข้อแนะนำ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์เพื่อดำเนินกำรตอบสนองแก่ลกู ค้ำด้วยควำมรวดเร็ว
3. ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีม่ ตี ่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัดกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขได้ให้รบี แจ้งลูกค้ำเพื่อ
ทรำบและร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำ รวมถึงกำรจัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ เพื่อนำมำปรับปรุงและพัฒนำด้ำนกำรบริกำรต่อไป
4. เสนอข่ำวสำรบริกำรแก่ลกู ค้ำอย่ำงเทีย่ งตรงถูกต้องเป็ นธรรมและไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงใดๆ
5. ให้ควำมสำคัญและไม่นำข้อมูลของลูกค้ำไปเผยแพร่หรือหำประโยชน์ใส่ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้องไม่ว่ำกรณีใดๆ
ควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้ และเจ้ำหนี้
1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในกำรค้ำกับ คู่คำ้ หรือเจ้ำหนี้
2. ปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงกับคู่คำ้ และเจ้ำหนี้อย่ำงเทีย่ งตรงและเคร่งครัดในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข
ต่ำงๆ ได้ตอ้ งรีบแจ้งคู่คำ้ หรือเจ้ำหนี้โดยเร็วเพื่อรวมกันพิจำรณำหำทำงแก้ไขปั ญหำ
3. เสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องแก่ค่คู ำ้ และเจ้ำหนี้อย่ำงถูกต้อง และครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริง
ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนและลูกจ้ำง
1. ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมและเป็ นธรรมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของ
งำนของพนักงำนแต่ละคน
2. กำรให้รำงวัลหรือลงโทษพนักงำนต้องใช้ควำมเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และต้องกระทำด้วยควำมสุจริต
3. ให้ควำมสำคัญแก่กำรฝึกอบรมแก่พนักงำน เพื่อพัฒนำขีดควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนทุกคน
4. ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน ข้อบังคับต่ำงๆ และสวัสดิกำรของพนักงำน
5. รักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเพื่อควำมปลอดภัยแก่สขุ ภำพ และทรัพย์สนิ ของพนักงำน
6. ส่งเสริมให้พนักงำนมีสว่ นร่วมในกำรกำหนดทิศทำง พัฒนำ และปรับปรุงแก้ไขของบริษทั อย่ำงทัวถึ
่ ง
7. เผยแพร่ขอ้ ปฏิบตั แิ ละจริยธรรมแก่พนักงำนทุกคนเพื่อนำไปปฏิบตั ใิ นกำรทำงำนของพนักงำน
8. ปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนบนพืน้ ฐำนของศักดิศรี
์ ของควำมเป็ นมนุ ษย์อย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
เพียงเพรำะควำมแตกต่ำงทำงกำย จิตใจ เชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ ผิว กำรศึกษำ สถำนะทำง
สังคมหรือเรื่องอื่นใด และหลีกเลี่ยง กระทำกำรใดๆ อันส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำและมันคงในอำชี
่
พกำร
งำนของพนักงำน
9. ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนไปหำผลประโยชน์ไม่ว่ำกรณีใดๆ
10. รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ เป็ นประโยชน์แก่องค์กรทีต่ งั ้ อยู่บนหลักเหตุและผล
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ควำมรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษทั
ทรัพ ย์สิน ของบริษัทหมำยถึง สัง หำริมทรัพย์และอสัง หำริมทรัพ ย์ ทัง้ นี้ ย ัง รวมข้อมูล เอกสำรสิทธิส์ ทิ ธิบตั ร
ลิขสิทธิ ์ และควำมลับต่ำงๆ ของบริษทั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และเจ้ำหน้ำทีพ่ นักงำน ต้องไม่นำทรัพย์สนิ ต่ำงๆของบริษทั ไป
ใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัว หรือผูอ้ ่นื ยกเว้นกรณีฉุกเฉินทีไ่ ด้รบั อนุญำตจำกผูม้ อี ำนำจแล้วเท่ำนัน้ มีหลักปฎิบตั ิ ดังนี้
1. พนักงำนมีหน้ำที่รบั ผิดชอบมิให้ทรัพย์สนิ ของบริษัท สูญเสีย สูญหำย หรือเสื่อมค่ำโดยเปล่ำประโยชน์
ทรัพย์สนิ ต่ำงๆ ของบริษัทควรนำมำใช้ในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภำพของกำร
ดำเนินงำนและคุม้ ค่ำทรัพย์สนิ สูงสุด
2. พนักงำนไม่ควรกระทำกำรปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์ของบริษทั ก่อนได้รบั อนุ ญำตจำกผูท้ ม่ี ี
อำนำจแล้วเท่ำนัน้
3. ห้ำมมิให้พนักงำน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสำรของบริษทั โดยมิชอบ
4. ในกรณีทรัพย์สนิ เป็ นคอมพิวเตอร์ ห้ำมมิให้พนักงำนนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อโปรแกรมผิดกฎหมำยใดๆ
มำลงในเครื่องของบริษทั
4.1 ห้ำมผูบ้ ริหำร และพนักงำนควรใช้อนิ เตอร์เน็ตในกำรหำข้อมูลและหลีกเลีย่ งเว็ปไซต์ทไ่ี ม่ควรดังนี้เว็ป
ไซต์ผดิ กฎหมำยตลอดจนเว็ปไซต์ทล่ี ะเมิดจำรีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงำม
4.2 ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำนเปิ ดเผยรหัสประจำตัว (Password) ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงระบบข้อมูลของ
บริษทั แก่ผอู้ ่นื เว้นแต่เป็ นงำนให้บริกำรในธุรกิจเฉพำะลูกค้ำทีไ่ ด้รบั อนุญำตแล้วเท่ำนัน้
กำรปฏิ บตั ิ และควำมรับผิดชอบต่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สิ่ งแวดล้อม สังคมและส่วนรวม
บริษทั จะดำเนินธุรกิจโดยให้ควำมสำคัญและยึดมันในกำรดู
่
แลรักษำสิง่ แวดล้อม และควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย ในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ อันเป็ นธุรกิจของบริษทั เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้
1. บริษทั จะปฎิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิง่ แวด
ล้อมในกำรทำงำนอย่ำงเคร่งครัด
2. บริษทั จะดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มคี วำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงำน
ลูกค้ำ และบุคคลผูม้ ำติดต่องำนอยู่เสมอ
3. ผูบ้ ริหำรและพนักงำนจะต้องเอำใจใส่อย่ำงยิง่ ต่อกิจกรรมทัง้ ปวงทีจ่ ะส่งเสริมถึงควำมปลอดภัย คุณภำพ
อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้อม
4. สนับสนุนกิจกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
5. หลีกเลีย่ งกำรกระทำกำรใดๆ ทีส่ ง่ ผลเสียหำยแก่ประเทศชำติ บ้ำนเมือง ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
6. ไม่ส่งเสริมหรือให้ควำมร่วมมือใดๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมำยหรือเป็ นภัยต่อส่วนรวมและควำม
มันคงของประเทศ
่
7. สร้ำงจิตสำนึกและปลูกฝั งควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติในองค์กรแก่พนักงำนทุกระดับ
กำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
1. บริษัทได้กำหนดแนวทำงป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรทำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันและ
กำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรทำรำยกำรทีต่ อ้ งผ่ำนกำรกลันกรองจำกคณะกรรมกำร
่
ตรวจสอบและดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย
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2. กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องกับธุรกรรมทีท่ ำกับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยของบริษทั จะต้องไม่มสี ่วนร่วมในกำรพิจำรณำหรืออนุ มตั ธิ ุรกรรมดังกล่ำว และให้กำรกำหนด
รำคำเป็ นไปอย่ำงเหมำะสมยุตธิ รรมตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไปเสมื
่
อนกำรทำรำยกำรกับบุคคลทัวไป
่
3. กำหนดให้มกี ำรนำเสนอรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อน
เสนอขออนุ มตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
4. คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดหลักกำรให้สำมำรถทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันได้ระหว่ำงกรรมกำร
ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้องของบริษัททีท่ ำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หำกรำยกำรนัน้ มี
ข้อตกลงทำงกำรค้ำเหมือนทีท่ ำกับคู่สญ
ั ญำทัวไป
่
5. ในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษทั และบริษทั ย่อยหรือธุรกรรมระหว่ำงกันของบริษทั ย่อยของบริษทั บริษทั
กำหนดให้เป็ นธุรกรรมทีม่ เี งื่อนไขหรือข้อกำหนดทีเ่ ป็ นปกติเหมือนกับธุรกรรมทีท่ ำกับบุคคลทัวไปที
่ ม่ คี วำมเสีย่ ง
ในระดับเดียวกันหรือเป็ นกรณีทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริษทั ย่อยตำมแต่กรณี
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ โดยจะต้องปฎิบตั ติ ำม
นโยบำยเกีย่ วกับกำรต่อต้ำนทุจริตหรือคอร์รบั ปชันของบริ
่
ษทั รวมทัง้ ไม่กระทำกำรใดๆ ทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียง
บริษทั
กำรปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับกำรไม่ละเมิ ดทรัพย์สิน ทำงปัญญำ
บริษทั เคำรพและปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทำง ปั ญญำและมีนโยบำยห้ำมกำรดำเนินกำรทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำทุกประเภท พนักงำน มีหน้ำทีป่ กป้ องและรักษำควำมลับอัน เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทำง
ปั ญญำของบริษทั เพื่อมิให้ขอ้ มูลเหล่ำ นัน้ รัวไหล
่
และต้องไม่นำทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำประเภทต่ำงๆ ของบริษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดย มิได้รบั อนุญำต
กำรปฎิ บตั ิ เกี่ยวกับของขวัญ ของกำนัล กำรบริจำคเงิ นเพื่อกำรกุศล และเงิ นสนับสนุน
1. ต้องเป็ นไปตำมประเพณีนิยมซึง่ มีธรรมเนียมปฏิบตั อิ ยู่
2. กรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญำว่ำจะรับผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็ นกำรส่วนตัวจำกลูกค้ำ คู่คำ้ ของบริษทั หรือจำกบุคคลใดอันเนื่องจำกกำรทำงำนในนำม
บริษทั
3. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ตวั แทนบริษัท ให้พนักงำนที่ได้รบั แทนบริษัท จัดเก็บของเหล่ำนัน้ เป็ น
ทรัพย์สนิ ของบริษทั
4. กำรบริจำคเงิน หรือให้เงินสนับสนุ น ต้องได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั โดยเป็ นไปตำม
หลักปฏิบตั ิของนโยบำยที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐำนอื่ นในกำรนำแสดงในเรื่องดังกล่ำวที่
ชัดเจนและถูกต้องทุกครัง้
5. กำรให้หรือรับบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือรับเงินสนับสนุนต้องเป็ นอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย โดย
ต้องมันใจว่
่ ำไม่เป็ นกำรสนับสนุนในกำรติดสินบน
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กำรซื้อและขำยหลักทรัพย์ของบริษทั และกำรกำรป้ องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดมำตรกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในโดยมิชอบ ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนัก งำนที่เ กี่ย วข้อ ง โดยข้อ มูลภำยใน หมำยถึง ข้อ มูลเกี่ย วกับ กำรดำเนิ น ธุร กิจหรือข้อ มูลอัน มีสำะสำคัญต่ อ กำร
เปลีย่ นแปลงรำคำหรือมูลค่ำหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เช่นฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน กำรทำสัญญำหรือบอกเลิก
สัญญำ ซึง่ เป็ นข้อมูลทีย่ งั มิได้มกี ำรเปิ ดเผยต่อประชำชนเป็ นกำรทัวไป
่
1. กำรเปิ ดเผยข้อมูลใดอันมีสำระสำคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สำธำรณะ ให้เปิ ดเผยอย่ำงระมัดระวัง ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลำ โดยดำเนินกำรให้มนใจว่
ั ่ ำ ผูถ้ ือหุน้ หรือนักลงทุนได้รบั ข้อมูลอย่ำงเพียงพอเท่ำเทียมกัน
และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย โดยใช้ช่องทำงกำรเปิ ดเผยผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์หรือ
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตำมควำมเหมำะสม
2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษทั ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลอันมีสำระสำคัญไปเพื่อประโยชน์ของตนใน
กำรซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือให้ขอ้ มูลภำยในทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อหลักทรัพย์แก่บุคคลอื่นทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกับข้อมูลนัน้ ซึง่ หมำยรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญำติพน่ี ้อง และเพื่อน เป็ นต้น
3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่ได้รบั ทรำบข้อมูลภำยอันมีสำะสำคัญที่มผี ลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หรือมูลค่ำหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต้องระงับกำรซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง
เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงิน หรืองบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และ
ควรรออย่ำงน้อย 24 ชัวโมง
่ ภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลแก่สำธำรณชนแล้วก่อนทีจ่ ะซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ
4. กรรมกำร ผูบ้ ริหำรสีร่ ะดับแรก (ตำมมำตรำ 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) มีหน้ำที่รำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ หลักทรัพย์รวมถึงกำรโอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และส่งสำเนำ
รำยงำนนี้ให้แก่เลขำนุกำรบริษทั เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ทรำบต่อไป
กำรรับแจ้งข้อร้องเรียน
บริษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียภำยในและภำยนอกองค์กรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเกีย่ วกับกำรกระทำ
ควำมผิด กฎหมำย จรรยำบรรณ รำยงำนทำงกำรเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภำยในทีบ่ กพร่องต่อคณะกรรมกำร
บริษทั ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั ฯจะนำเสนอเป็ นนโยบำยแยกต่ำงหำก
และประกำศให้พนักงำนได้รบั ทรำบทัวกั
่ น
กำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน
บริษทั กำหนดนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส (Whistle Blowing Policy)
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม
ตลอดจนปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงเคร่งครัด ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั จึงได้กำหนดนโยบำยกำร
แจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ขน้ึ มำใช้ปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองและให้ควำมเป็ น
ธรรมแก่พนักงำน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ มของบริษทั ทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเกีย่ วกับกำรกระทำผิด หรือทุจริตต่อ
บริษทั ฯ
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1. วัตถุประสงค์
1.1 สนับสนุนให้กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนของบริษทั ฯ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียต่ำงๆ
สำมำรถร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริตใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
1.2 กำหนดช่องทำงทีป่ ลอดภัยและเป็ นควำมลับในกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริต
เพื่อปกป้ องบุคคลใดก็ตำมให้สำมำรถให้ขอ้ มูลในเรื่องทีต่ นเป็ นกังวลได้อย่ำงมันใจ
่
1.3 ให้ควำมคุม้ ครองแก่ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริต รวมทัง้ ให้ควำมร่วมมือหรือควำมช่วยเหลือใดๆ
แก่ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบำะแสไม่ให้ถูกคุกคำม ข่มขู่ เปลีย่ นแปลงตำแหน่ งงำน ลักษณะงำน สถำนทีท่ ำงำน
พนักงงำนไล่ออก กำรหยุดดำเนินธุรกรรมทำงกำรค้ำต่ำงๆ และกระทำกำรอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะกำรปฏิบตั ไิ ม่เป็ นธรรม
หรือผลเสียหำยแก่ผแู้ จ้งเบำะแสโดยชื่อผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบำะแสและข้อมูลทีแ่ จ้งจะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับ
2. คำนิ ยำม
2.1 บริษทั ฯ หมำยถึง บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด(มหำชน) และบริษทั ย่อย ได้แก่บริษทั ที เอสคลังสินค้ำ
จำกัด บริษทั ทีเอส อุตสำหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษทั ทีเอสขนส่ง และโลจีสติกส์ จำกัด และบริษทั ทีเอสจี แอส
เซ็ท จำกัด
2.2 พนักงงำน หมำยถึง บุคลำกรทุกคนของ บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย รวมถึง
กรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับ
2.3 ผู้ร้อ งเรีย นหรือ ผู้แ จ้ง เบำะแส หมำยถึง บุ ค คลที่เ ปิ ด เผยข้อ มูลของกำรกระท ำหรือ กำรทุ จ ริต หรือ กำรผิด
จรรยำบรรณใดๆ ทีต่ นเองได้พบเห็น
2.4 ผูถ้ ูกร้องเรียน หมำยถึง บุคคลทีถ่ ูกร้องเรียน หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับเรื่องทีไ่ ด้รอ้ งเรียน
3. ผูม้ ีสิทธิ รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบำะแส
กรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร พนักงำน ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย และบุคคลอื่นๆ ทีพ่ บเห็นกำรกระทำทีฝ่ ่ ำฝืนกฎหมำย
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั นโยบำย ประกำศ จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั และกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่
4. ในกรณี ผแู้ จ้งเบำะแส ผูร้ อ้ งเรียน มีข้อร้องเรียน ให้ส่งข้อเรือ่ งร้องเรียนมำยัง
4.1 ผูบ้ งั คับบัญชำในทุกระดับ
4.2 หัวหน้ำสูงสุดของฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
4.3 ประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5. วิ ธีกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแส
บริษัท ฯ ได้ก ำหนดวิธีก ำรและช่ อ งทำงกำรร้อ งเรีย นและแจ้ง เบำะแส ซึ่ง ผู้ร้อ งเรีย นหรือ แจ้ง เบำะแสสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ ดังนี้
5.1 สำมำรถร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสด้วยวำจำหรือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
5.2 ผ่ำนช่องทำงอีเมลล์ของบริษทั คือ thaisugar@tstegroup.com หรือ
5.3 ผ่ำนช่องทำงฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล ที่ prasert@tstegroup.com
ทำงไปรษณีย์
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
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5.4 ตูร้ บั หนังสือร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสทีบ่ ริษทั กำหนดขึน้ หรือ
5.5 แจ้งผ่ำนช่องทำงอีเมลล์ของเลขำนุกำรบริษทั ที่ scretary@tstegroup.com
ทำงไปรษณีย์
เลขำนุกำรบริษทั บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
5.6 ส่งจดหมำยถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ(ซึง่ เป็ นกรรมกำรอิสระ) มีทอ่ี ยู่
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
5.7 ในกรณีท่ผี ู้รอ้ งเรียนเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยชื่อต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐำนทีช่ ดั เจนเพียงพอที่
แสดงให้เ ห็น ว่ ำ มีเ หตุ อ ัน ควรเชื่อ ว่ ำ มีก ำรกระท ำที่เ ป็ น กำรฝ่ ำฝื น กฎหมำย กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ หรือ
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่
ทัง้ นี้ กำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสจะถือเป็ นควำมลับทีส่ ดุ และผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบำะแสสำมำรถร้องเรียน
ได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง และไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน แต่หำกเปิ ดเผยตนเองจะทำให้บริษทั สำมำรถ
แจ้งผลกำรดำเนินกำร หรือรำยละเอียดเพิม่ เติมในเรื่องทีร่ อ้ งเรียนให้ทรำบได้
6. ขัน้ ตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
6.1 ผู้รบั ข้อร้องเรียนและเบำะแสจะเป็ นผู้ดำเนินกำรตรวจสอบ หรืออำจมอบหมำยให้บุคคล หรือหน่ วยงำนที่
ไว้วำงใจเป็ นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อเท็จจริงและเบำะแสกระทำผิดหรือกำรทุจริตตำมควำม
เหมำะสมแล้วแต่กรณีโดยดำเนินกำรด้วยควำมเป็ นอิสระและเทีย่ งธรรม รวมทัง้ บริษทั ฯ จะดำเนินกำรลงโทษ
ทำงวินยั หรือหรือดำเนินคดีทำง กฎหมำยกับผูก้ ระทำผิด ตำมนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและทุจริต
6.2 ในกรณีท่ผี ู้บงั คับบัญชำหรือผู้รบั เรื่องร้องเรียนรับทรำบเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริต รวมทัง้ พบว่ำ
มี ก ำรกระท ำผิ ด หรื อ ทุ จ ริ ต ดัง กล่ ำ วเกิ ด ขึ้น จริ ง ให้ แ จ้ ง ฝ่ ำยทรัพ ยำกรบุ ค คลภำยในภำยใน 7 วัน
เพื่อดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรสอบสวนที่กำหนดไว้ และจัดทำรำยงำนสรุปส่งให้คณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ
6.3 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมำยสำมำรถเชิญให้พนักงำนคนหนึ่งคนใดหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมำให้ขอ้ มูลหรือ
ขอให้จดั ส่งเอกสำรใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมำเพื่อตรวจสอบหำข้อเท็จจริง ตำมควำมเหมำะสมเป็ นแต่กรณีไป
6.4 หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็ นควำมจริง บริษทั ฯ จะมีมำตรำกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
- ในกรณีทข่ี อ้ ร้องเรียนเป็ นเรื่องทีบ่ ริษทั กระทำผิดกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณบริษทั
โดยผูร้ อ้ งเรียนเสนอเรื่องทีพ่ บกำรกระทำผิดพร้อมควำมเห็น และกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง
ต่ อ ผู้มีอ ำนำจดำเนิ น กำรพิจ ำรณำ และในกรณี ท่ีเ ป็ น เรื่อ งสำคัญ เช่ น เป็ น เรื่อ งที่ก ระทบต่ อ ชื่อ เสีย ง
ภำพลักษณ์ หรือฐำนะทำงกำรเงินบริษทั ขัดแย้งกับนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั หรือเกีย่ วข้ อง
กับผูบ้ ริหำรระดับสูง เป็ นต้น ให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลตรวจสอบแจ้งเรื่องดังกล่ำวหรือข้อเท็จจริงและเสนอ
แนวทำงในกำรดำเนินกำร เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำในเบือ้ งต้น ก่อนนำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำรับทรำบ เพื่อดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป
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7. กำรคุ้มครองปกป้ องผูแ้ จ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสกำรกระทำผิดหรือทุจริต
7.1 ผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบำะแสสำมำรถเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยอำจจะทำให้เกิดควำม
เสียหำยกับตนเอง แต่ตอ้ งระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐำนทีช่ ดั เจนเพียงพอทีแ่ สดงให้เห็นว่ ำมีเหตุอนั
ควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
เกิดขึน้ รวมทัง้ กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่ำงไรก็ตำมหำกเลือกทีจ่ ะเปิ ดเผยตนเองก็จะทำให้ผแู้ จ้งข้อร้องเรียน
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วยิง่ ขึน้
7.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือเป็ นควำมลับและจะเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึงควำมปลอดภัย และควำม
เสียหำยของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสแหล่งที่มำของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ผู้รบั ผิดชอบในทุก
ขัน้ ตอนจะต้องเก็บรักษำข้อมูลทีไ่ ด้รบั รูช้ นั ้ ควำมลับสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง หำกฝ่ ำฝืน
ถือเป็ นกำรกระทำผิดวินยั
7.3 บริษทั ฯ จะให้ควำมคุม้ ครองและจะไม่ยนิ ยอมให้มกี ำรข่มขู่ คุกคำม พนักงำนหรือผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบำะแสที่
ได้รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริต รวมถึง ผูท้ ใ่ี ห้ควำมร่วมมือหรือควำมช่ วยเหลือในกำร
สอบสวนด้วยเจตนำสุจริต
จริยธรรมธุรกิ จและจรรยำบรรณ
คณะกรรมกำรได้จดั ให้มจี รรยำบรรณกรรมกำร จรรยำบรรณพนักงำน จรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้
ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม จรรยบรรณฉบับนี้ได้ทำกำรปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 โดยมีกำร
จัดแบ่งหมวดหมู่และปรับปรุงเนื้อหำให้ชดั เจน ตลอดจนครอบคลุมหลักเกณฑ์และนโยบำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ มี
แนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียที่กว้ำงขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั โดยพนักงำนทุกท่ำนที่ได้
ปฎิบตั ติ ำมจรรยำบรรณ เพื่อให้บริษทั สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงยังยื
่ นและเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่ ำย
กำรปฏิบตั ต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย อันได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ และเจ้ำหน้ำที่ คู่แข่งทำงกำรค้ำ สิง่ แวดล้อม สังคม
และส่วนรวมโดยได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com
หมวด 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษัทให้ควำมสำคัญกับเรื่องกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศเนื่องจำกเป็ นเรื่องที่มผี ลกำรกระทบต่อกำรตัดสินใจของ
ผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสีย จึงมีควำมจำเป็ นทีต่ อ้ งมีกำรควบคุมและกำหนดมำตรกำรในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็ น
สำรสนเทศทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยมีสำระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ
เชื่อถือได้และทันเวลำทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Community Portal
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ทัง้ นี้ในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของ
บริษทั ได้มอบหมำยให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรือกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรเป็ นผูด้ ำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูล นอกจำกนัน้ ยังมีสำนัก
เลขำนุกำรบริษทั ทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อสือ่ สำรกับนักลงทุนสถำบันผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม
สำหรับกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรทีส่ ำคัญบริษทั ได้ดำเนินกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น ได้
เสียได้รบั ทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทัวถึ
่ ง โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
1. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
2) งบกำรเงินของบริษทั
3) เอกสำรแจ้งมติคณะกรรมกำรบริษทั และอื่นๆ
2. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพำณิชย์
4. เว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ซึง่ มีทงั ้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
5. กำรจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ทำงไปรษณีย์
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บริษัท ยึดถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำงๆที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่ วยงำนอื่นของรัฐอย่ำงเคร่งครัดและ
ติดตำมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกฎหมำยกฏเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิ บตั ินัน้ มีควำม
ทันสมัยและเป็ นหลักประกันให้ผถู้ อื หุน้ เชื่อมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมำ เช่น
1. เปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและทันเวลำ
2. เปิ ดเผยข้อมูล แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ภำยใน 3 เดือน และรำยงำนประจำปี
(แบบ
56-2) ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั ทีส่ น้ิ สุดรอบปี บญ
ั ชี ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่นเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน
ก.ล.ต. และเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน ได้ทรำบข้อมูล
3. จัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินและแสดงไว้ค่กู บั รำยงำนผูส้ อบ
บัญชีในรำยงำนประจำปี
4. เปิ ดเผยข้อมูลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยและจำนวนครัง้ กำรเข้ำประชุม
เป็ นรำยบุคคล
5. เปิ ดเผยโครงสร้ำงกำรดำเนินงำนและกำรลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่ำงชัดเจน บนเว็บไซต์บริษทั
6. เปิ ดเผยข้อมูลค่ำตอบแทนทีก่ รรมกำรแต่ละคนได้รบั จำกกำรเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็ น
รำยบุคคล
7. เปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทเกี่ยวกับ กรรมกำร ผู้บริหำร โครงสร้ำงกรรมกำร โครงสร้ำงกำรถือหุ้น
วิสยั ทัศน์ นโยบำยกำรกำกับดูแล จรรยำบรรณต่ำงๆ ตลอดจนข่ำวสำรทีเ่ ผยแพร่
8. เปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรรวมทัง้ รูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่ำตอบแทนทีแ่ ต่ละ
คนได้รบั จำกกำรเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
9. กำหนดระเบียบกำรกำกับดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในและระเบียบปฏิบตั ใิ นกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของกรรมกำร
และผู้บ ริห ำรซึ่ง สอดคล้อ งกับ กฎหมำยเกี่ย วกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละหลัก กำรก ำกับ ดู แ ลกิจ กำรที่ดีโ ดยระเบีย บข้ำ งต้น
มีหลักกำรทีส่ ำคัญดังนี้
- จัดระบบงำนสถำนทีป่ ฏิบตั งิ ำนกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในไม่ให้ถูกเปิ ดเผยไปยังบุคคลอื่นและกำรใช้
ข้อมูลภำยในหรือกำรส่งข้อมูลภำยในให้กระทำได้เฉพำะผูท้ จ่ี ำเป็ นต้องรูห้ รือต้องใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนเท่ำนัน้
- ห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรทำรำยกำรซื้อ ขำย โอน หรือรั บโอนหลักทรัพย์โดยอำศัยข้อมูลภำยใน
อัน เป็ น สำระสำคัญต่ อ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลัก ทรัพย์ท่ียงั มิไ ด้เ ปิ ด เผยต่ อ สำธำรณชนหรือตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือนำข้อมูลภำยในนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทำดังกล่ำวโดยตนได้รบั ประโยชน์
- กรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีหน้ำทีต่ ้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั ของตน ของคู่สมรสและ
ของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะและรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ดงั กล่ำวทุกครัง้ เมื่อมีกำร ซื้อ ขำย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนดและต้องสำเนำรำยงำน
ข้ำงต้น ต่อเลขำนุกำรบริษทั เพื่อรวบรวมเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทรำบด้วย นอกจำกนี้บริษทั ยังกำหนดให้
พนักงำน ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ นสำระสำคัญตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ดงั กล่ำว ของ
ตน ของคู่สมรสและของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะต่อหน่วยงำนกำกับกำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ด้วย
- ในกำรก ำกับ ดูแลกำรซื้อ ขำยหลักทรัพย์และกำรป้ องกัน กำรใช้ข้อ มูลภำยในบริษัทได้ก ำหนด ช่วง
ระยะเวลำทีจ่ ำกัดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรรวมถึงคู่ สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภำวะ
โดยให้งดเว้นกำรซื้อ ขำยหลักทรัพ ย์ด ังกล่ำ วในช่ว งหนึ่ง เดือน ก่อ นวันที่บริษัท เปิ ด เผยข้อมูลงบกำรเงิน หรือผลกำร
ดำเนินงำนรำยไตรมำสจนถึงวันที่บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวและมีกำรแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ในกำรป้ องกันกำรใช้
ข้อมูลภำยในให้กรรมกำรและพนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทรำบ โดยในปี ทผ่ี ่ำนมำกรรมกำรและผูบ้ ริหำรได้ปฏิบตั ติ ำมระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด
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10. กำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องครัง้ แรกต่อเลขำนุ กำร
บริษทั เพื่อรำยงำนเสนอต่อประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบและรำยงำนทุกครัง้ เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลง
ตำมมำตรำ 89/4 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด พ.ศ.2535
ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทำงติดต่ อนักลงทุนสัมพันธ์ จัด ทำจรรยำบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์โดยผูถ้ อื หุน้ สำมำรถดูขอ้ มูลได้จำกเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com ช่องทำงในกำรติดต่อผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย
021834567 ต่อ 2030
หมวด 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 15 คน ซึ่งประกอบด้ว ย
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำร 12 คน ซึ่งรวมกรรมกำรอิสระ จำนวน 5 คน และกรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร จำนวน 3 คน
บริษัทมีกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บ ริหำร 1 คน ที่มีประสบกำรณ์ กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้อ งกับธุ รกิจของบริษั ท (ปั จจุบนั คือ
นำยพงศ์ ชินธรรมมิตร)
ประธำนกรรมกำรเป็ นกรรมกำรอิสระและไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร มีควำมเป็ นอิสระกับ
ฝ่ ำยจัดกำร
คณะกรรมกำรบริษทั มีอำนำจและหน้ำทีก่ ำกับดูแลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ภำยใต้ขอบเขตที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยโดยทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ ำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษั ท ด้ว ยควำมเป็ นอิส ระเที่ย งธรรมโดยค ำนึ ง ถึง ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้น และผู้มีป ระโยชน์ ร่ ว มทุ ก รำยโดย
คณะกรรมกำรบริษทั จะไม่ดำเนินกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรปฏิบตั งิ ำนทีซ่ ้ำซ้อนกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระ 5 คน ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องส่วนตัว ควำมเกี่ยวข้อง
ทำงธุรกิจ หรือด้ำนอื่นๆ กับบริษทั หรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ไม่เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เฉพำะรำย ไม่มคี วำมผูก พัน
ด้ำนกำรเงินหรือส่วนตัวกับบริษทั ทำให้สำมำรถใช้วจิ ำรณญำณได้อย่ำงเป็ นอิสระและสำมำรถปกป้ องผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึง่ กรรมกำรอิสระของบริษทั ทุกคนมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คือ ไม่ได้มีกำรถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้น (เข้มกว่ำ
ประกำศก.ล.ต.) ที่มสี ทิ ธิออกเสียงไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั บริษัทในลักษณะทีม่ สี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำน และ/หรือกำร
ให้บริกำรวิชำชีพรวมทัง้ ไม่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั
กรรมกำรบริษัทมีประสบกำรณ์ทำงธุรกิจและอุตสำหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อ
บริษทั โดยมีควำมเข้ำใจในอุปสรรคต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทำงธุรกิจสำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถสร้ำงกำร
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันได้ในอุตสำหกรรม รวมถึงสำมำรถนำเสนอมุมมองทีเ่ ป็ นประโยชน์เกีย่ วกับควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญ
นอกจำกนี้กรรมกำรบริษทั ทุกท่ำนเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั
มหำชนจำกัดและประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ในกำรเข้ำรับตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรแต่ ละคนจะได้รบั ข้อมูลสำคัญเกีย่ วกับบริษทั ข้อบังคับทีร่ ะบุ
ถึงขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั กำรได้รบั คำแนะนำด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่ำงๆ
ในกำรเป็ นกรรมกำรบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์รวมไปถึงกำรได้รบั กำรทำควำมเข้ำใจถึงธุรกิจของบริษัท
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กรรมกำรบริษทั มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งในครำวแรก 3 ปี กรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระอำจได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรง
ตำแหน่ งต่อได้หำกผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุ มตั ใิ นกรณีทจ่ี ะมีกำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษทั ใหม่ คณะกรรมกำรบริษทั จะต้องสรร
หำบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละควำมรูค้ วำมสำมำรถทีเ่ หมำะสมเข้ำมำดำรงตำแหน่ ง ปั จจุบนั ไม่มรี ำยงำนว่ำกรรมกำรบริษทั
ในบริษทั ดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษทั ในเวลำเดียวกัน
ในกรณีทต่ี ำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกเหนือจำกกำรออกตำมวำระและวำระคงเหลือไม่น้อยกว่ำ
สองเดือนให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็ นกรรมกำร
แทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวน
กรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่และกรรมกำรที่ได้ร ับแต่ งตัง้ ใหม่จะมีวำระกำรดำรงตำแหน่ ง เพียงเท่ ำวำระที่ยงั เหลือ อยู่ข อง
กรรมกำรซึง่ ตนแทน
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลให้ผู้บริหำรปฏิบตั ิงำนตำมกลยุทธ์และแผนงำนที่กำหนดไว้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมด โดยคณะกรรมกำรบริษทั จะมอบหมำยอำนำจและ
ควำมรับผิดชอบในบริหำรงำนประจำวันไปยัง กรรมกำรผู้จดั กำรและผู้บ ริหำรระดับ สูงตำมลำดับรวมทัง้ กำรแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆมำช่วยดูแลงำนเฉพำะด้ำน
หน้ ำที่ ของประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัทและประธำนเจ้ำหน้ ำที่ บริ หำรไม่ ซ้ ำ ซ้อ นกัน ทัง้ นี้ ป ระธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรรับผิดชอบในกำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรดูแลบริหำรงำนแก่ผบู้ ริหำรระดับสูงในลำดับถัดไปและ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษั ท ได้ จ ัด ให้ มีส ำนั ก เลขำนุ ก ำรบริษั ท ในกำรท ำหน้ ำ ที่ใ นกำรแนะน ำและช่ ว ยเหลือ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยรับ ผิด ชอบในกำรดำเนิ น กำรเพื่อ ให้เ กิด ควำมมัน่ ใจว่ ำ บริษัท ปฏิบ ัติต ำมกฎระเบีย บและ
กระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรและปฏิบตั หิ น้ำที่ท่กี ำหนดในพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกั ด ทัง้ ยังทำหน้ำที่ในกำร
ประสำนงำนและช่วยเหลือดูแลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้ได้รบั กำรปฏิบตั ิ อย่ำงเหมำะสม
คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้น โดยคำนึงถึงวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ จรรยำบรรณธุรกิจ สภำวะควำม
เสีย่ งในปั จจุบนั และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทั ได้มมี ติทบทวนกำหนดวิสยั ทัศน์ ดังนี้
คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะผลักดันให้ธุรกิจของบริษทั เติบโตอย่ำงยังยื
่ น โดยคำนึงถึงวิสยั ทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ จรรยำบรรณธุรกิจ ให้มคี วำมสอดคล้องกันภำยใต้ระบบของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เพื่อให้ กำร
บริหำรจัดกำรเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยบนแนวทำงทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียโดยรวม โดย
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ร่ ว มกับ ฝ่ ำยบริห ำรระดับ สูง ในกำรก ำหนดทิศ ทำง วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ ำ หมำย แผนงำน และ
งบประมำณประจำปี และคณะกรรมกำรจะมีกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิ งำนให้ได้ตำมแผนของฝ่ ำยจัดกำรทีว่ ำงไว้ โดยฝ่ ำย
จัดกำรจะรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรรับทรำบทุกเดือน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษทั รับทรำบต่อไป
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บทบำท หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1. ดูแลและจัดกำรบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัต ถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั รวมทัง้ มติทป่ี ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์และรักษำผลประโยชน์ของบริษทั
2. ก ำหนดนโยบำยและทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท และก ำกั บ ดู แ ล (Monitor and Supervise)
ให้ฝ่ ำยจัด กำรดำเนิ น กำร ให้เ ป็ น ไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อ ย่ำ งมีป ระสิทธิภ ำพและประสิท ธิผ ลเพื่อ เพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูงขึน้ ให้แก่กจิ กำรและสร้ำงผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้
3. ควบคุมกำกับดูแลกำรบริหำรและกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ได้รบั
มอบหมำยเว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมกำรต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกผูถ้ อื หุน้ ก่อนกำรดำเนินกำร
3.1 เรื่องทีก่ ฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
3.2 กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ มี ลู ค่ำเกินกว่ำร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิตำมงบกำรเงินรวมล่ำสุด
3.3 กำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่สำคัญที่มมี ูลค่ำเกินกว่ำร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตำม
งบกำรเงินรวมล่ำสุด
และในกรณี ด ัง ต่ อ ไปนี้ จ ะต้อ งได้ร ับควำมเห็น ชอบจำกที่ประชุม คณะกรรมกำรและที่ป ระชุ มผู้ถือ หุ้น ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญ
(ข) กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมำเป็ นของบริษทั
(ค) กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกีย่ วกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท ทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญกำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ กู้ กำรควบหรือเลิกบริษทั
(ฉ) กำรใดที่พ ระรำชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์ หรือ ประกำศตลำดหลัก ทรัพ ย์ก ำหนดให้ต้อ งได้ร ับ มติจ ำก
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเช่น กำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่ง สินทรัพ ย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรำยกำร
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำผูบ้ ริหำร รวมถึงกำรกำหนด
ค่ำตอบแทนสรรหำและกำหนดผูส้ บื ทอดตำแหน่ งผูบ้ ริหำรระดับสูงและประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รวมทัง้ ดูแลให้บริษทั มีกระบวนกำรทีม่ ปี ระสิทธิผลในกำรประเมินผลงำนของผูบ้ ริหำรระดับสูง
5. ดูแลให้มกี ำรกำกับตรวจสอบ ทัง้ จำกผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีภำยนอกให้ทำหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิผล
6. อนุ มตั ิงบกำรเงินประจำไตรมำสรำยงวดและประจำปี และดูแลให้มีกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำม
หลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
7. คณะกรรมกำรจะดำเนิ น กำรจัด ให้มีก ำรประชุม เดือ นละ 1 ครัง้ และ/หรือ ในกรณี ท่ีมีเ รื่อ งที่จะต้องให้
คณะกรรมกำรพิจ ำรณำซึ่ง ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นระยะเวลำที่เ หมำะสมในกำรประชุ ม ประจ ำเดือ นก็จ ะจัด ให้มีก ำรประชุ ม
คณะกรรมกำรเพิม่ ขึน้ ตำมทีเ่ ห็นสมควร
- มีก ำรก ำหนดระเบีย บกำรประชุ ม วำระหลัก ของกำรประชุ ม ไว้ล่ ว งหน้ ำ อย่ ำ งชัด เจนตลอดปี เช่ น
ระเบียบวำระเพื่อรับรอง เพื่อทรำบ เพื่อพิจำรณำและระเบียบวำระอื่นๆ
- กำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่ำงเป็ นธรรม
- เปิ ดโอกำสให้มกี ำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีอสิ ระ
- กำหนดเวลำในกำรพิจำรณำแต่ละวำระไว้อย่ำงเพียงพอ เพื่อกำรอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงรอบคอบ
- ประธำนกรรมกำรเป็ นผูด้ แู ลให้ใช้เวลำในกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม
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8. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยจัดให้มชี ่องทำงในกำรสือ่ สำรกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั อย่ำงเหมำะสม
9. มีควำมตัง้ ใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในกำรดำเนินธุรกิจ
10. กรรมกำรอำจแสวงหำผูเ้ ชีย่ วชำญจำกสำขำวิชำชีพต่ำงๆ เพื่อกำรตัดสินใจทีถ่ ูกต้องแม่นยำ
11. กรรมกำรต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจมีควำมสนใจ
ในกิจกำรของบริษทั ทีต่ นเองเป็ นกรรมกำร
12. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มกี ำรประชุมผู้ถือหุน้ เป็ นกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ภำยในไม่เกิน
สีเ่ ดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชีทำงบดุลงวดสิน้ ปี ของบริษทั กำรประชุมครำวอื่นๆ ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญคณะกรรมกำร
จะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มกี ำรทำงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี ของบริษทั
เสนอต่อ ทีป่ ระชุม ผู ถ้ อื หุ น้ ในกำรประชุม สำมัญ ประจ ำปี เ พื่อ พิจ ำรณำอนุ ม ตั งิ บดุล และบัญ ชีก ำไรขำดทุน นี ้แ ละ
คณะกรรมกำรบริษทั ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิน้ ก่อนกำรนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
วำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั จะได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็ นเวลำ 3 ปี เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนวำระของ
กำรดำรงตำแหน่ งอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมมติอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีทก่ี รรมกำรดำรงตำแหน่ งจนครบ
วำระ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรจะพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของกรรมกำรทีค่ รบวำระว่ำกรรมกำรผู้ ทค่ี รบวำระนัน้ ได้สละ
เวลำในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมบทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถหรือไม่ซง่ึ เมื่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำและเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมก็จะพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรผูท้ ค่ี รบวำระนัน้ ให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวำระ
หนึ่งและนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ติ ่อไป หำกกรรมกำรประสงค์จะลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำร
ก่อนหมดวำระต้องแจ้งควำมประสงค์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมกำรบริษทั
กำรก ำหนดจ ำนวนวำระที่จ ะด ำรงต ำแหน่ ง ติ ด ต่ อ กัน ได้น ำนที่สุ ด คณะกรรมกำรบริษัท มีค วำมเห็น ว่ ำ
เนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั แม้จะเป็ นกำรดำเนินธุรกิจบริกำรแต่ลูกค้ำหลักเป็ นลูกค้ำในอุตสำหกรรมน้ ำตำลซึ่ง
ดำเนินธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรหลำยหน่ วยงำนตลอดจนชำวไร่และอื่นๆ ดังนัน้ ผู้ท่จี ะดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรจะต้องมีควำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรมน้ำตำลและเป็ นผูถ้ อื หุน้ และตัวแทนผู้
ถือหุน้ ใหญ่ ซึง่ ได้แก่โรงงำนน้ำตำล จึงไม่ได้กำหนดจำนวนวำระทีจ่ ะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นำนทีส่ ุด อย่ำงไรก็ตำม
กำรพิจำรณำจะคำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถตลอดจนควำมเหมำะสมของกรรมกำรแต่ ละท่ำนที่ครบวำระกำร ดำรง
ตำแหน่งจะกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งต่อไปอีก
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั มีกำรกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ไว้อย่ำงเป็ นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี ปี ละ 12 ครัง้ โดย
ปกติประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และอำจมีกำรเรียกประชุมพิเศษเพิม่ ตำมควำมจำเป็ นเพื่อให้กรรมกำรของบริษัท ได้ รบั
ทรำบและจัดสรรเวลำเพื่อเข้ำร่วมประชุมพิเศษตำมควำมจำเป็ นในกำรประชุมแต่ละครัง้
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ร่วมกันกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมทีช่ ดั เจนตัง้ แต่เรื่อง
สืบเนื่องจำกกำรประชุมครัง้ ทีผ่ ่ำนมำ เรื่องเสนอเพื่อทรำบและเรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ มีเอกสำรประกอบกำรประชุมที่
ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กบั คณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั ได้มเี วลำ
ศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอและ/หรือสอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมจำกผูท้ บ่ี ริษทั กำหนดไว้ก่อนเข้ำร่วมประชุมกำรประชุมแต่ละ
ครัง้ ใช้เวลำประมำณ 2-3 ชัวโมง
่
ในกำรประชุมกรรมกำรทุกคนมีโอกำสอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเปิ ดเผย มี
กำรจดบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมทีผ่ ่ำนกำรรับรองแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้
กรรมกำรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบอ้ำงอิงได้
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อนึ่ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรหำกมีเรื่องพิจ ำรณำเกี่ยวกับกำรท ำธุร กรรมต่ ำงๆ ที่มีกรรมกำรหรือ
ผูบ้ ริหำรทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้ำร่วมกำรประชุมพิจำรณำใน
เรื่องนัน้ ๆ
กำรลงมติในทีป่ ระชุมจะเป็ นไปตำมกฎหมำย คือให้ถอื เสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำร
ลงคะแนน อย่ำไรก็ตำมแม้ว่ำข้อบังคับจะกำหนดองค์ประชุมขัน้ ต่ ำไว้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยเพิ่ มขึ้น
นอกเหนื อจำกที่ กำหนดไว้ว่ำจำนวนองค์ประชุมขัน้ ตำ่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ จะลงมติ ในแต่ละวำระจะต้องมี
กรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ หมดของบริษทั
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำร บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำนที่มคี วำมเป็ นอิสระ ซึ่งเพียงพอและ
สำมำรถถ่ วงดุลและตรวจทำนกำรบริหำรงำนของ คณะกรรมกำรได้อีกทัง้ บริษัทได้แยกตำแหน่ งประธำนกรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ไม่เป็ นบุคคล เดียวกัน เพื่อเป็ นกำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ ะหว่ำงกำรกำำหนด
นโยบำยกำรก ำกับดูแล และกำรบริหำรงำนประจ ำโดยมีกำรแบ่งแยก หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงโปร่งใส มีกำรถ่วงดุลอำนำจอย่ำง
เพียงพอ ทัง้ นี้มติกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรทีส่ ำคัญยังคงต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือ
ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี นอกจำกนี้ อำนำจทีม่ อบให้คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เป็ นกำรมอบอำนำจทีไ่ ม่ทำให้บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียสำมำรถอนุมตั ริ ำยกำรใดๆ ทีต่ นเอง หรือ บุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษทั
บทบำทหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรมีบทบำทหน้ำที่กำกับดูแลกำรใช้นโยบำย และแนวทำงปฏิบตั งิ ำนเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ำยจัดกำร
รวมทัง้ ให้คำแนะนำและสนับสนุ นกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำร แต่ไม่มสี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำนประจำของบริษทั ฯ
ประธำนกรรมกำรเป็ นผู้ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุ นให้
กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม ตลอดจนดูแลให้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ดำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพจนสำเร็จลุล่วง
เพื่อให้กำรแบ่งแยกอำนำจหน้ำที่ในเรื่องกำรกำหนดนโยบำยบริษัทฯ กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ แยกจำกกัน
อย่ำงชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธำน
กรรมกำรมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ โดยประธำนหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมกำร
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม เว้น แต่ ก รณี จ ำเป็ น เร่ ง ด่ ว น กรรมกำร 2 คนขึ้น ไปอำจร้อ งขอให้เ รีย กประชุ ม
คณะกรรมกำรก็ได้ เป็ นประธำนในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมีบทบำทในกำรกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับ
กับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
2. มีบ ทบำทในกำรควบคุ ม กำรประชุ ม ให้ มีป ระสิท ธิภ ำพ เป็ นไปตำมระเบีย บข้อ บัง คับ ฯ สนั น สนุ นและ
เปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
3. สนับสนุ นให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ค วำม
รับผิดชอบและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
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4. ดูแล ติดตำม กำรบริหำรของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ทีก่ ำหนดไว้
5. เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีท่ที ่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง
ทัง้ สองฝ่ ำยเท่ำกัน
อนึ่ง ภำยหลังจำกกำรประชุมสิน้ สุดลง สำนักเลขำนุกำรบริษทั จะรับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมและ
นำเสนอให้กรรมกำรบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้แก้ไขเพิม่ เติมรำยงำนกำรประชุมให้มคี วำมถูกต้อง ครบถ้วนตำมทีป่ ระชุม
และเมื่อมีกำรแก้ไขแล้ว สำนักเลขำฯ จะนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ทป่ี ระชุมรับรองในครัง้ ถั ดไป และให้ประธำน
กรรมกำรบริษทั ซึง่ ทำหน้ำทีป่ ระธำนทีป่ ระชุมลงลำยมือรับรองควำมถูกต้อง ทัง้ นี้รำยงำนกำรประชุมทีร่ บั รองแล้ว จะถูก
เก็บอย่ำงเป็ นระบบทัง้ ในรูปแบบของเอกสำรทีส่ ำนักเลขำฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อควำมสะดวกในกำรอ้ำงอิง
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็ นกำรประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้ในกรณีท่มี เี รื่อง
สำคัญเร่งด่วนทีจ่ ะต้องได้รบั กำรพิจำรณำและอนุมตั จิ ำกผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมกำรบริษทั จะกำหนดเป็ นครัง้ ๆ ไป โดยเป็ นกำร
ประชุ ม วิส ำมัญ ผู้ ถื อ หุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะปฏิบ ัติต ำมพระรำชบัญ ญัติ บ ริษั ท มหำชน พ.ศ.2535 และ
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อให้เป็ นตำมกฎหมำยและหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีดี
กำรประชุมกรรมกำรที่ ไม่เป็ นผู้บริ หำร เป็ นกำรประชุมกำหนดไว้ปีละ 1 ครัง้ จะเป็ นกำรประชุมเฉพำะ
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำร โดยไม่มปี ระธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ และฝ่ ำยบริหำรอื่นๆ เข้ำร่วม
ประชุม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำรมีโอกำสที่ได้ประชุมระหว่ำงกันเองเพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับ
ประเด็นต่ำงๆ เกีย่ วกับฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงอิสระ โดยไม่มฝี ่ ำยบริหำรและสรุปผลให้ฝ่ำยบริหำรได้รบั ทรำบ
กำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำร
กำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำรบริษทั สรุปได้ดงั นี้
1. กรรมกำรของบริษทั เลือกตัง้ โดยทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน ซึ่งกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักรและมีกรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั มีกรรมกำรอิสระจำนวน 5 คน จำกจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด 15 คน โดย
กรรมกำรอิสระทุกท่ำนมีคุณสมบัตติ ำมทีก่ ฎหมำยและข้อบังคับกำหนด
2. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ รำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตำม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคน
เป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
(4) ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนในทีป่ ระชุมนัน้ เป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
3. ในกำรประชุ ม สำมัญ ประจำปี ทุ ก ครัง้ ให้ก รรมกำรออกจำกตำแหน่ ง ตำมวำระหนึ่ ง ในสำมเป็ น
อัต รำถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำรที่
จะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภำยหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้กรรมกำรจับสลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่ วน
ในปี ทส่ี ำมและปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ในตำแหน่งนำนทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
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4. นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศำลมีคำสังให้
่ ออก
5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ย่นื ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลำออกไปถึงบริษั
6. ในกรณีท่ตี ำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุ อ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือก
บุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 ตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำได้พจิ ำรณำและเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึง่ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนกรรมกำร
ทีย่ งั เหลืออยู่
7. ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกตำแหน่ งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำ
กึง่ หนึ่งของจำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
8. กรรมกำรจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรประเมินผลงำนตนเองทัง้ คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้มกี ำรพิจำรณำทบทวนผลงำนประเด็นและ
อุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปี ทผ่ี ่ำนมำโดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุง กำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่และเพิ่มประสิทธิผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรโดยใช้ “แบบฟอร์มกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทัง้ คณะ”
ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยหลังคณะกรรมกำรแต่ ละคณะประเมินผลงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำน
กลับมำยังสำนักเลขำนุ กำรบริษทั และเลขำคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมกำรแต่ละ
คนและสรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยในรอบปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะรับทรำบต่อไป
ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ท่มี ีส่วน
เกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรำยกำรทีพ่ จิ ำรณำต้องแจ้งให้บริษทั ทรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรเกีย่ วโยงของตนในรำยกำร
ดังกล่ำวและต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสินรวมทัง้ ได้กำหนดให้ผตู้ รวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น
ผูส้ อดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวซึง่ ทีผ่ ่ำนมำยังไม่เคยมีปัญหำดังกล่ำวเกิดขึน้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทุกครัง้ หำกมีเรื่องเกีย่ วกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ว่ำในระเบียบวำระ
ใดทีก่ รรมกำรเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียนัน้ กรรมกำรดังกล่ำวจะงดออกเสียงหรือให้ควำมเห็นใดๆ
คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำร ซึง่ หมำยรวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะเมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลง
กำรถือหลักทรัพย์บริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทรำบและรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภำยใน 3 วันทำกำรนับจำกวันทีซ่ อ้ื ขำย โอน หรือรับโอน ซึง่ จะรำยงำนต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตำมหัวข้อ “รำยงำน
กำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร” ซึง่ กำหนดไว้ตำยตัวในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครัง้
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กำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษทั ดำเนินงำนโดยยึดมันและให้
่
ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ จี งึ จัดให้มกี ำร
ควบคุมดูแลและป้ องกันเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รำยกำรระหว่ำงกัน อย่ำ งเหมำะสมภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยถือ เป็ นหนึ่ งในจรรยำบรรณสำคัญที่ก รรมกำรและ
พนักงำนต้องยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดเพื่อเป็ นทีเ่ ชื่อถือและไว้วำงใจของผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ำยซึง่ มีหลักเกณฑ์ทส่ี ำคัญ
ดังนี้
- คณะกรรมกำรรบริษทั ได้กำหนดแนวทำงป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรทำรำยกำรทีเ่ กี่ยว
โยงกันและกำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรทำรำยกำรที่ต้องผ่ำนกำรกลันกรองจำกคณะกรรมกำร
่
ตรวจสอบและดูแ ลให้มีก ำรปฏิบ ัติเ ป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ข องสำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนำคำรแห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องกับธุรกรรมทีท่ ำกับบริษทั หรือบริษทั
ย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำหรืออนุ มตั ิธุรกรรมดังกล่ำวและให้กำรกำหนดรำคำเป็ นไปอย่ำง
เหมำะสมยุตธิ รรมตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไปเสมื
่
อนกำรทำรำยกำรกับบุคคลทัวไป
่
- กำหนดให้มกี ำรนำเสนอรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอ
ขออนุ มตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดแี ละตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
- คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดหลักกำรให้สำมำรถทำรำยกำรที่เกีย่ วโยงกันได้ระหว่ำงกรรมกำรผูบ้ ริหำร
หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องของบริษทั ทีท่ ำกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยได้ หำกรำยกำรนัน้ มี ขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำเหมือนที่
ทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไป
่
- ในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุรกรรมระหว่ำงกันของบริษัทย่อยของบริษัทบริษัท
กำหนดให้เป็ นธุรกรรมทีม่ เี งื่อนไขหรือข้อกำหนดทีเ่ ป็ นปกติเหมือนกับธุรกรรมทีท่ ำกับบุคคลทัวไปที
่ ม่ คี วำมเสีย่ งในระดับ
เดียวกันหรือเป็ นกรณีทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริษทั ย่อยตำมแต่กรณี
10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 นโยบำยและกำรดำเนิ นงำนของบริษทั
บริษั ท ไทยชู ก ำร์ เทอร์ มิเ นิ้ ล จ ำกัด (มหำชน) มีน โยบำยด ำเนิ น ธุ ร กิจ ด้ ว ยควำมรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
(CorperateSocialResponsibility : CSR) ด้วยควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรสนับสนุ นกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมและชุมชนโดยรอบรวมทัง้ ใส่ใจดูแลสิง่ แวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดหลักกำรดำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้
มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุ ษยชนและผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสีย เช่น ผูถ้ อื หุน้ พนักงำน ชุมชนทีบ่ ริษทั ประกอบกิจกำรอยู่ ลูกค้ำ คู่คำ้ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชำติตำมหลักกำร ดังนี้
1) กำรประกอบกิ จกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
เพื่อแสดงถึงเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั อย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อมบริษทั จึงกำหนด“จรรยำบรรณธุรกิจ” ขึน้ เพื่อให้คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน
และลูกจ้ำงทุกคนใช้เป็ นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั คิ วบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษทั ซึง่ บริษทั นำข้อบังคับ
และระเบียบต่ำงๆ เดิมมำปรับปรุงในปี 2550 และประกำศใช้จรรยำบรรณธุรกิจและระเบียบข้อบังคับบริษทั ฉบับปรับปรุง
มำใช้อย่ำงเป็ นทำงกำรในปี 2561 จนถึงปั จจุบนั ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถดูได้ทเ่ี ว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com
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กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิ จ
บริษทั ได้กำหนดให้สำนักเลขำนุกำรบริษทั หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำทีเ่ ป็ นหน่ วยรับร้องเรียนด้ำน
จริยธรรม ซึง่ พนักงำน ผูเ้ กีย่ วข้อง และ/หรือผูป้ ระสบพบเห็นสำมำรถส่งข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมโดยตรงตำมทีอ่ ยู่ทำง
ไปรษณียต์ ่อไปนี้
หน่วยรับร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิจ
สำนักเลขำนุกำรบริษทั และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
90 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ำสมิงพรำย
ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130 หรือ ทำงอีเมล์ดงั ต่อไปนี้.E-mail Address: thaisugar@tstegroup.com
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรของบริษทั เป็ นไปตำมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำ
และคณะกรรมกำรบริษัท ตำมล ำดับ ทัง้ นี้ ณ ปั จ จุ บ ัน 31 ธัน วำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 15 ท่ ำ น
ประกอบด้วย
ก. กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระ 5 ท่ำน ซึง่ มีจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ คณะ
ข. กรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร 3 ท่ำน
ค. กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร 12 ท่ำน ในจำนวนนี้ได้(รวมกรรมกำรอิสระ จำนวน 5 ท่ำน)
ดังนัน้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจึงสำมำรถมันใจได้
่
ว่ำกรรมกำรสำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นฐำนะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ได้อย่ำง
เป็ นอิสระและมีกำรถ่วงดุลทีเ่ หมำะสม
2) กำรดำเนิ นกำรในกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption Policy)
บริษทั ฯ มีอุดมกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึด มันในควำมรั
่
บผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงำน ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ สังคมและสิง่ แวดล้อม) ตำมหลักธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณบริษทั ฯ
ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียกุล่มต่ ำงๆ ของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบำยกำหนดควำมรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิและข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้ องกันคอร์รปั ชันกั
่ บทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้กำร
ตัด สิน ใจและกำรด ำเนิ น กำรทำงธุ ร กิจ ที่อ ำจมีค วำมเสี่ย งด้ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ได้ร ับ กำรพิจ ำรณำและปฏิบ ัติ
อย่ำงรอบคอบ บริษทั ฯ จึงได้ประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ และจะปฏิบตั เิ พื่อให้ได้ประกำศนียบัตรรับรอง
ฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยต่อไปภำยในปี 2565
3) กำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั สนับสนุ นและเคำรพกำรกำรปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน โดยกำรปฎิ บตั ิ ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พนักงำน
ชุมชน และสังคมรอบข้ำงเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุษย์ บริษทั ให้ควำมสำคัญต่อควำมเสมอภำคเท่ำเทียม
กันพนักงำน และไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่ำงไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยเพรำะควำมแตกต่ำงในถิน่ กำเนิด เชือ้ ชำติ
ภำษำ อำยุ กำรศึกษำ สถำบัน เพศ สีผวิ ควำมพิกำร สภำพทำงกำย หรือสุขภำพ ไม่ใช้แรงงำนเด็ก กำรคุกคำมทำงเพศ
ได้กำหนดนโยบำยเพื่อแสดงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ดังนี้
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ผูถ้ ือหุ้น
1. สร้ำงผลตอบแทนทีเ่ จริญเติบโตอย่ำงมันคงและเหมำะสมแก่
่
ผถู้ อื หุน้
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงมืออำชีพอย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมระมัดระวัง
3. ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมสุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรม เพื่อสร้ำงควำมมันใจแกผู
่
ถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หุน้ ทุกรำยด้วยควำมเท่ำเทียมกัน
4. จัดทำรำยงำนสถำนะขององค์กรอย่ำงสม่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริงแก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้อง
5. ไม่เปิ ดเผยสำรสนเทศแก่ผไู้ ม่เกีย่ วข้องโดยมิชอบ
6. ไม่ดำเนินกำรใดอันก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กรโดยไม่ได้แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ทรำบก่อน
คูค่ ้ำและเจ้ำหนี้
1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในกำรค้ำกับ คู่คำ้ หรือเจ้ำหนี้
2. ปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงกับคู่คำ้ และเจ้ำหนี้อย่ำงเทีย่ งตรงและเคร่งครัดในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข
ต่ำงๆ ได้ตอ้ งรีบแจ้งคู่คำ้ หรือเจ้ำหนี้โดยเร็วเพื่อรวมกันพิจำรณำหำทำงแก้ไขปั ญหำ
3. เสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องแก่ค่คู ำ้ และเจ้ำหนี้อย่ำงถูกต้อง และครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริง
พนักงำนและลูกจ้ำง
1. ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมและเป็ นธรรมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของ
งำนของพนักงำนแต่ละคน
2. กำรให้รำงวัลหรือลงโทษพนักงำนต้องใช้ควำมเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และต้องกระทำด้วยควำมสุจริต
3. ให้ควำมสำคัญแก่กำรฝึกอบรมแก่พนักงำน เพื่อพัฒนำขีดควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนทุกคน
4. ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน ข้อบังคับต่ำงๆ และสวัสดิกำรของพนักงำน
5. รักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเพื่อควำมปลอดภัยแก่สขุ ภำพ และทรัพย์สนิ ของพนักงำน
6. ส่งเสริมให้พนักงำนมีสว่ นร่วมในกำรกำหนดทิศทำง พัฒนำ และปรับปรุงแก้ไขของบริษทั อย่ำงทัวถึ
่ ง
7. เผยแพร่ขอ้ ปฏิบตั แิ ละจริยธรรมแก่พนักงำนทุกคนเพื่อนำไปปฏิบตั ใิ นกำรทำงำนของพนักงำน
8. ปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนบนพื้นฐำนของศักดิศ์ รีของควำมเป็ นมนุ ษย์อย่ำงเท่ำเทียมกันและหลีกเลี่ยง
กระทำกำรใดๆ อันส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำและมันคงในอำชี
่
พกำรงำนของพนักงำนไม่นำข้อมูลส่วนตัว
ของพนักงำนไปหำผลประโยชน์ไม่ว่ำกรณีใดๆ
9. รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ เป็ นประโยชน์แก่องค์กรทีต่ งั ้ อยู่บนหลักเหตุและผล
4) กำรปฏิ บตั ิ ต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษทั มีกำรกำกับดูแลให้ค่ำจ้ำงอยู่ในระดับทีเ่ หมำะอุตสำหกรรมของไทย กำรปรับปรุงเปลีย่ นแปลงโครงสร้ำง
และกำรจัดระเบียบองค์กรนัน้ จะดำเนินกำรอย่ำงรับผิดชอบโดยอยู่ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยไทยรวมทัง้ ปฏิบตั ิตำม
กฎหมำย และปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงำน พ.ศ.2541 โดยไม่มนี โยบำยรับพนักงำนทีม่ อี ำยุต่ำกว่ำ 15 ปี
ไม่มกี ำรใช้แรงงำนบังคับในทุกรูปแบบ ได้แก่ แรงงำนนักโทษโดยบังคับ แรงงำนตำมสัญญำ แรงงำนหนี้ หรือแรงงำนทำส
และกำรค้ำมนุษย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรใช้แรงงำนทีไ่ ม่ถูกต้อง
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บริษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญเกีย่ วกับด้ำนบุคลำกร กำรดูแลเกีย่ วกับสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
สภำพควำมเป็ นอยู่ทด่ี ยี ่อมส่งผลไปถึงสภำพจิตใจและควำมทุ่มเทในกำรทำงำน ดังนัน้ บริษทั จึงมีกำรดูแลเรื่องสวัสดิกำร
ของพนักงำน เคำรพสิ ทธิ ของพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และหลักสิ ทธิ มนุษยชน เพิม่ ขึน้ นอกเหนือจำกสิง่ ที่
ต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ได้แก่
สวัสดิ กำรด้ำนต่ำง ๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โบนัสประจำปี โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
ตรวจสุขภำพประจำปี โดยบริษทั กำหนดให้ตรวจปี ละ 1 ครัง้
ชุดฟอร์มพนักงำน
กินเลีย้ งบริษทั ประจำปี
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ 3%, 4% ,5%
เงินช่วยเหลืองำนฌำปนกิจ (ตนเอง, บิดำมำรดำ, บุตรธิดำ, คู่สมรส)

กำรจัดทำประกันอุบตั ิ เหตุ
นอกเหนือจำกกำรจัดกำรด้ำนกำรประกันตนต่อสำนักงำนประกันสังคมแล้ว บริษัทยังจัดทำประกันอุบตั เิ หตุ
เป็ น กรณี พิเ ศษให้แ ก่ พ นัก งำนที่ต้อ งปฏิบ ัติงำนที่มีก ำรเสี่ย งอัน ตรำย เช่ น พนัก งำนขับ รถจัก รยำนยนต์ส่ง เอกสำร
พนักงำนทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ ำนในทีส่ งู พนักงำนทีต่ อ้ งทำงำนกับเครื่องจักรกล
เสริมสร้ำงควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์
บริษทั ได้มกี ำรจัดประชุม Morning Talk เพื่อวัตถุประสงค์ดงั นี้
1.
2.
3.
4.

เพื่อเป็ นกำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆจำก Safety, HR, ธุรกำร
เป็ นกำรสือ่ สำร 2 ทำง
เป็ นกำรเข้ำไปรับทรำบถึงปั ญหำจำกพนักงำนโดยตรง
เป็ นกำรเน้นย้ำในเรื่องควำมปลอดภัยในกำรทำงำน

มีกำรจัดส่งพนักงำนเข้ำฝึกอบรมนอกสถำนทีห่ รือกำรจัดฝึกอบรมหน้ำงำน ดังนี้
1. กิจกรรม อบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและตรวจสำรเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร
2. หลักสูตรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับลูกจ้ำงใหม่
3. หลักสูตร ISO 9001:2015
4. หลักสูตรกำรขับและบำรุงรักษำรถยกอย่ำงถูกวิธแี ละปลอดภัย (โฟคลิฟท์)
5. หลักสูตรกำรใช้และบำรุงรักษำเครื่องจักร (รถตัก)
6. หลักสูตร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC)
และบริษทั ยังให้ควำมรูใ้ นเรื่องควำมปลอดภัยในกำรทำงำนบนทีส่ งู กำรดับเพลิงและอพยพในกรณีเกิดอัคคีภยั
ซึง่ เป็ นกำรสร้ำงควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถไม่เพียงช่วยเหลือตนเองแต่ยงั สำมำรถช่วยเหลือผู้อ่นื และผู้อำศัยอยู่ในชุมชน
ใกล้เคียง จัดส่งพนักงำนอบรมหลักสูตรเจ้ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนซึ่งได้รบั วุฒบิ ตั ร จป.วิชำชีพตลอดจน
ควำมรูใ้ นด้ำนต่ำงๆ เช่น เทคโนโลยีและสำรสนเทศกำรใช้เครื่องจักรกลด้ำนบัญชีและอื่นๆทีพ่ นักงำนแต่ละคนจะสำมำรถ
นำควำมรูม้ ำใช้
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กำรใช้สิทธิ ทำงกำรเมือง
บริษทั เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรทำหน้ำที่พลเมืองทีด่ โี ดยให้กำรสนับสนุ นให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน
ทำหน้ำทีใ่ นฐำนะพลเมืองทีด่ ตี ำมกฎหมำย แต่หำ้ มมิให้กระทำกำรใดๆ ทีช่ น้ี ำหรือทำให้เข้ำใจว่ำบริษทั ให้กำรสนับสนุ น
แก่พรรคกำรเมืองใดๆ หรือกลุ่มพลังใดๆ พนักงำนมีสทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองอย่ำงอิสระนอกเหนือเวลำงำน
และห้ำมทำกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมบริษทั
ควำมรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษทั
ทรัพย์สนิ ของบริษทั หมำยถึง สังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี้ยงั รวมข้อมูลเอกสำรสิทธิ ์ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ ์
และควำมลับต่ำงๆของบริษทั เจ้ำหน้ำทีแ่ ละพนักงำนทุกคนมีหน้ำทีใ่ นกำรรับผิดชอบในทรัพย์สนิ ต่ำงๆ ของบริษทั
1. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และเจ้ำหน้ำทีพ่ นักงำน ต้องไม่นำทรัพย์สนิ ต่ำงๆของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัว
หรือผูอ้ ่นื ยกเว้นกรณีฉุกเฉินทีไ่ ด้รบั อนุญำตจำกผูม้ อี ำนำจแล้วเท่ำนัน้
2. พนักงำนมีหน้ำที่รบั ผิดชอบมิให้ทรัพย์สนิ ของบริษัท สูญเสีย สูญหำย หรือเสื่อมค่ำโดยเปล่ำประโยชน์
ทรัพย์สนิ ต่ำงๆ ของบริษัทควรนำมำใช้ในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนและ
คุม้ ค่ำทรัพย์สนิ สูงสุด
3. พนักงำนไม่ควรกระทำกำรปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์ของบริษัทก่อนได้รบั อนุ ญำตจำกผู้ทม่ี ี
อำนำจแล้วเท่ำนัน้
4. ห้ำมมิให้พนักงำน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสำรของบริษทั โดยมิชอบ
5. ในกรณีทรัพย์สนิ เป็ นคอมพิวเตอร์ ห้ำมมิให้พนักงำนนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อโปรแกรมผิดกฎหมำย
ใดๆ มำลงในเครื่องของบริษทั กรรมกำรและพนักงำนควรใช้อนิ เตอร์เน็ตในกำรหำข้อมูลและหลีกเลีย่ งเว็ปไซต์ทไ่ี ม่ควร
ดังนี้ เว็ปไซต์ผดิ กฎหมำยตลอดจนเว็ปไซต์ทล่ี ะเมิดจำรีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงำม
สิ ทธิ ในกำรร้องเรียน
บริษทั มีกำรจัดประชุมพนักงำนระดับต่ำงๆโดยเปิ ดโอกำสให้ทุกคนมีอสิ ระในกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำง
เปิ ดเผยหรือในกรณีทพ่ี นักงำนมีควำมประสงค์จะร้องเรียนเรื่องรำวต่ำงๆก็สำมำรถทำได้โดยกำรส่งจดหมำยส่งไปยัง
ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
90 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ำสมิงพรำย
ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
5) ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
บริษทั ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรจึงให้ควำมสำคัญแก่ลกู ค้ำเป็ นหลัก โดยมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิ ได้แก่
1. สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยบริกำรทีด่ เี ลิศและเหมำะสม
2. จัดระบบทีส่ ำมำรถให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริกำรควำมไม่พอใจและเสนอข้อแนะนำที่
เป็ นประโยชน์เพื่อดำเนินกำรตอบสนองแก่ลกู ค้ำด้วยควำมรวดเร็ว
3. ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีม่ ตี ่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัดกรณีทไ่ี ม่ สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขได้ให้รบี แจ้งลูกค้ำเพื่อ
ทรำบและร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำ
4. เสนอข่ำวสำรบริกำรแก่ลกู ค้ำอย่ำงเทีย่ งตรงถูกต้องเป็ นธรรมและไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงใดๆ
5. ให้ควำมสำคัญและไม่นำข้อมูลของลูกค้ำไปเผยแพร่หรือหำประโยชน์ใสตนเองและผูเ้ กีย่ วข้องไม่ว่ำกรณีใดๆ
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ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง
บริษัทฯ ยึดถือข้อปฏิบตั ิทำงสัญญำที่เป็ นธรรมกับคู่ค้ำ ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ปรัปชันที
่ ่กำหนดไว้
เคำรพสิทธิในทรัพย์ส ินหรือกรรมสิทธิข์ องคู่ค้ำ ไม่ เอำรัดเอำเปรียบต่ อคู่ค้ำ และส่งเสริมให้คู่ค้ำดำเนิ นกิจกรรมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับบริษทั ฯ
บริษัทฯ ปฎิบตั ิตำมข้อตกลงที่มกี บั เจ้ำหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ ในกรณีท่บี ริษัทไม่สำมำรถชำระหนี้ตำมกำหนดได้
บริษทั จะแจ้งต่อเจ้ำหนี้เพื่อหำทำงแก้ไขร่วมกัน
บริษทั ดำเนินกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรม ไม่ใช้วธิ กี ลันแกล้
่ ง กีดกัน หรือดำเนินกำรใดๆ ทีต่ อ้ งห้ำมตำม
กฎหมำยเพื่อมิให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม
6) กำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม
เนื่องจำกบริษัท ดำเนินธุรกิจขนถ่ ำยสินค้ำขึน้ เรือเดินสมุทรซึ่งบริเวณสถำนที่ประกอบกำรตัง้ อยู่รมิ แม่น้ ำ
เจ้ำพระยำตลอดจนภำยในบริเวณคลังสินค้ำ สถำนีเก็บและขนถ่ำยกำกน้ ำตำลตัง้ อยู่ตดิ กับชุมชนที่มผี ู้อำศัยกันมำเป็ น
เวลำนำน ดังนัน้ กำรดำเนินธุรกิจบริษทั มีควำมตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนและสภำพแวดล้อมซึง่ มีควำมสัมพันธ์กนั
อย่ำงแยกกันไม่ออก โดยสรุปเป็ นดังนี้.- ในด้ำนของเศษขยะ ของเสีย สิง่ ปฏิกลู น้ำมัน หรือสำรเคมีต่ำงๆ บริษทั จัดให้มกี ำรดูแลอย่ำงรัดกุมป้ องกันมิ
ให้มกี ำรตกหล่นหรือไหลลงสูแ่ ม่น้ำ มีกำรว่ำจ้ำงพนักงำนดูแลกำรจัดเก็บและรักษำควำมสะอำดตลอดจนประสำนงำนกับ
หน่ วยงำนรำชกำรที่รบั ผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกำรเก็บขยะสิง่ ปฏิกูลต่ำงๆ ภำยในบริเวณและส่วนที่อยู่ติดกับชุมชนทีพ่ กั
อำศัยให้สะอำดเรียบร้อยอย่ำงสม่ำเสมอ
- จัดทำและดูแลเกีย่ วกับท่อระบำยน้ ำ จัดทำบ่อพักเพื่อดักไขมันและบำบัดน้ ำเสียมีกำรนำตัวอย่ำงน้ำจำกจุด
ต่ำงๆส่งไปตรวจสอบคุณภำพให้อยู่ในมำตรฐำนโดยตรวจวัดค่ำ Ph., BOD, Ammonium-Nitrogen, Suspended และอื่นๆ
เป็ นประจำทุก 3 เดือน
- จัดกำรดูแลผลกระทบเกีย่ วกับเสียงในขณะปฏิบตั งิ ำนเพื่อมิให้รบกวนคนทีพ่ กั อำศัยในบริเวณข้ำงเคียง
- สร้ำงเขื่อนคันล้อมรอบถังน้ ำมันด้วยวัสดุทม่ี คี วำมมันคงแข็
่
งแรงสำหรับรองรับปริมำณสินค้ำทีอ่ ำจมีกำรล้น
หรือรัวจำกถั
่
งเก็บ
7) กำรร่วมพัฒนำชุมชุนหรือสังคม
บริษทั กำหนดควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อเป็ นนโยบำยให้กรรมกำรและพนักงำนได้ปฏิบตั ิ ได้แก่
1. สนับสนุนกิจกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
2. หลีกเลีย่ งกำรกระทำกำรใดๆ ทีส่ ง่ ผลเสียหำยแก่ประเทศชำติ บ้ำนเมือง ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
3. ไม่ส่งเสริมหรือให้ควำมร่วมมือใดๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมำยหรือเป็ นภัยต่อส่วนรวมและควำม
มันคงของประเทศ
่
4. สร้ำงจิตสำนึกและปลูกฝั งควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติในองค์กรแก่พนักงำนทุกระดับ
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10.2 กำรดำเนิ นงำนและกำรจัดทำรำยงำน
บริษทั กำลังศึกษำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำร เพื่อกำหนดแผนกำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำนต่อไป
10.3 กำรดำเนิ นธุรกิ จที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี –
10.4 กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุ นกิจกรรมของชุมชนทีอ่ ยู่ตดิ กับบริเวณหรือบริเวณทีห่ ่ำงออกไปเป็ นประจำ
ต่อเนื่องโดยในปี 2561 มีกจิ กรรมทีบ่ ริษทั ให้กำรสนับสนุนต่อเนื่องจำกทีผ่ ่ำนมำอย่ำงสม่ำเสมอเป็ นประจำทุกปี ได้แก่
- จัดกิจกรรม “งำนเทกระจำด” โดยแจกข้ำวสำรอำหำรแห้งให้กบั ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงำน
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จำนวน 500 ชุด เป็ นประจำทุกปี เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ชำวบ้ำน
- บริษทั จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
- บริษทั จัดอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและตรวจสำรเสพติดในสถำนทีป่ ระกอบกิจกำร
- บริษทั ร่วมโครงกำรแบ่งปั นเพือ่ น้องปี 2 ณ โรงเรียน ตชด. บ้ำนโป่ งลึก อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
ภำพกิ จกรรมประจำปี 2561
ภำพกิจกรรม Big Cleaning Day
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ภำพกิจกรรมกีฬำสีภำยในบริษทั

กิจกรรมกินเลีย้ งส่งท้ำยปี เก่ำต้อนรับปี ใหม่
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กิจกรรม CSR โครงกำรแบ่งปั นเพื่อน้องปี 2 ณ โรงเรียน ตชด. บ้ำนโป่ งลึก
อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
11.1 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรควบคุมภำยในโดยเฉพำะคณะกรรมกำรบริษัท และ
ผูบ้ ริหำรทีร่ บั ผิดชอบต่อควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยใน มุ่งเน้นให้ระบบกำรควบคุมภำยในมีควำม
เพียงพอเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ และหลักกำรควบคุมภำยในของ COSO
รวมทัง้ บริษัทฯ ได้จดั ให้ระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เชื่อถือ ได้มกี ำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครัดในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส กำหนดให้มวี ำระหลัก เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นต่อกำรควบคุมภำยใน พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะต่อฝ่ ำยจัดกำร เพื่อให้มกี ำรแก้ไข หรือ
ปรับปรุงระบบของกำรควบคุมภำยในให้เหมำะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอภำยใต้กำรดำเนินงำนตำมแผนงำนของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และกำหนดให้รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ผตู้ รวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้อย่ำงเป็ น อิสระ ตรงไปตรงมำโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง และประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของ
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรบริษทั จัดให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพและระบบบริหำรควำมเสีย่ งให้อยู่ในระดับ
ทีเ่ หมำะสมโดยมีผตู้ รวจสอบภำยในทำหน้ำทีส่ อบทำนและควบคุมให้กำรดำเนินกำรเป็ นไปตำมแผนงำนและเป้ ำหมำย
ทีว่ ำงไว้อนั ได้แก่ กำรตรวจสอบด้ำนบริหำร ด้ำนปฏิบตั งิ ำนและด้ำนบัญชีกำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศทัง้ ของบริษทั
และบริษัท ย่ อ ยเพื่อ ให้ก ำรปฏิบ ัติง ำนเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนผลกำรติ ด ตำมต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำสในส่วนของคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้กรรมกำรทุกท่ำนทำแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นประจำทุกปี เพื่อประเมินว่ำแผนงำนต่ำงๆ ทีบ่ ริษทั ดำเนินกำรอยู่มคี วำมรัดกุม
และเพียงพอหรือไม่ เพื่อนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับแผนใหม่ต่อไปในกำรประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
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ด้ำนกำรควบคุมภำยในองค์กร
คณะกรรมกำรบริษทั กำหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำย
บริหำรและพนักงำน และมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตำมเป้ ำหมำย และบริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรนำหลักกำรกำกับดูแลมำปฏิบตั ิ เพรำะเป็ นปั จจัยสำคัญที่มตี ่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรทีค่ ำนึงถึงคุณธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็ นพิน้ ฐำนทีส่ ง่ เสริมกำรดำเนินงำนให้มปี ระสิทธิภำพและเพิม่
ประสิทธิภำพ และเพิม่ ประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และคำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวม
 จัดให้มโี ครงสร้ำงกำรรำยงำน กำหนดอำนำจผูบ้ ริหำรในควำมรับผิดชอบ และกำรสังกำรที
่
เ่ หมุสมภำยใต้
กำรกับดูแลของคณะกรรมกำร
 จัดให้มกี ำรกิจกรรมควบคุมในทีค่ รอบคลุมทุกกิจกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจซึง่
มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
 บริษทั มีวฒ
ั นธรรมองค์กร โดยนำหลักกำรกับดูแลกิจกำรทีด่ มี ำรวมเป็ นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรองค์กรภำยใต้
คำว่ำ “DISC” ซึง่ มีควำมหมำยดังนี้
D:
Discipline
วินยั กำรทำงำน
I:
Integrity
ควำมซื่อสัตย์
S:
Service Mind
ใจรักบริกำร
C:
Competency ควำมสำมำรถ
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรประชุมและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ
โดยรับฟั งปั ญหำและมีส่วนร่วมในกำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจรวมถึงกำรกำหนดผลตอบแทนแก่พนักงำนและ
แจ้งผลกำรดำเนินงำนตลอดจนเปิ ดโอกำสให้พนักงำนซักถำมได้เพื่อแสดงควำมโปร่งใส ในด้ำนโครงสร้ำงองค์กรบริษทั
มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักกฎหมำยที่เกี่ยวกับบริษัทมหำชนและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดบริษัทมีขอ้ กำหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ำมฝ่ ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและเน้นย้ำในเรื่องกำรมีจริยธรรมในฐำนะเป็ นองค์กรของมหำชน
กำรประเมิ นควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่อำจส่ งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้
สำมำรถระบุและประเมินควำมเสีย่ งต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ได้ร่วมกับฝ่ ำยจัดกำรพิจำรณำประเมินควำมเสีย่ งทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร ทีอ่ ำจจะมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ โดยฝ่ ำยจัดกำรได้ระบุและวิเครำะห์ควำมเสีย่ งทุกประเภท รวมทัง้ ควำมเสีย่ งกำรทุจริต และจัดระดับควำม
เสีย่ งทีส่ ำคัญตำมผลกระทบและโอกำสทีจ่ ะเกิดขึน้ เพื่อกำหนดแผนงำนบริหำรควำมเสีย่ ง และมีกำรทบทวนปั จจัยควำม
เสีย่ งเป็ นประจำทุกปี
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กำรควบคุมกำรปฏิ บตั ิ งำน (Control Activities)
คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดั ให้มคี ่มู อื ในกำรปฏิบตั งิ ำน โดยมีกำรจัดทำคู่มอื อำนำจดำเนินกำร กำหนดขอบเขต
อำนำจหน้ำทีแ่ ละวงเงินอำนำจอนุมตั ขิ องฝ่ ำยบริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ดูแลรักษำทรัพย์สนิ
และใช้ทรัพ ยำกรอย่ ำงมีป ระสิทธิภำพ รวมทัง้ จัด ให้มีกำรกระบวนกำรป้ อ งกำรกำรทุจริตในทุกกิจกรรมดำเนินงำน
กำหนดนโยบำยและแนวทำงคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้ควำมคุม้ ครองต่อพนักงำน
ผูแ้ จ้งเบำะแส
กำรปฏิบตั งิ ำนทีไ่ ม่เป็ นไปตำมจรรยำบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดกำรทุจริต
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล ส่งเสริมให้มกี ำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้ขอ้ มูต่ำงๆ มีควำมถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั โดยใช้ระบบเทคโนโลยี่ท่ที นั สมัย และมีประสิทธิภำพรวมทัง้ มีควำม
ปลอดภัยของข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตำมข้อมูล เพื่อให้กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ รวมทัง้ กำรกำหนดนโยบำย
ควำมปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใช้ขอ้ มูล สือ่ สำรข้อมูลภำยในองค์กรให้ผบู้ ริหำร และพนักงำน ทรำบถึง
นโยบำย วัตถุประสงค์ และควำมรับผิดชอบให้ทุกระดับชัน้ ได้ตะหนักถึงควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยใน
บริษทั ฯ มีกำรจัดช่องทำงรับเรื่องเกีย่ วกับกำรกำกับดูแล เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมมิ
ชอบของบุคคลในองค์กร ทัง้ จำกพนักงำนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูกจิ กำรทีด่ ี
ระบบกำรติ ดตำม (Monitoring Activities)
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่ำงฝ่ ำยบัญชีบริษทั ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
และผู้ตรวจสอบภำยใน ซึ่งบริษัทจ้ำงบุคคลภำยนอกเข้ำมำดำเนินกำรโดยที่ประชุมได้รำยงำนผลกำรสอบทำนและ
ให้ขอ้ เสนอแนะต่อบริษทั และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระและจะนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินพร้อมข้อเสนอแนะ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรเป็ นประจำทุกไตรมำส รวมทัง้ รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อ
รำยงำนทำงกำรเงินตำมที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรำยงำนประจำปี กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญทัง้ ที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินบนพืน้ ฐำนของข้อเท็จจริง
ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ควำมสำคัญกับประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนต่ ำงๆ ภำยใต้กระบวนกำร
ติดตำมและควบคุมที่เหมำะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบตั งิ ำนพร้อมกับบทบำท เป้ ำหมำยและหน้ำทีค่ วำม
รับผิดชอบทีช่ ดั เจนให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ ำนตัง้ แต่ในระดับสำยงำนจนถึงระดับบุคคลเพื่อให้บุคลำกรเข้ำใจหลักกำรปฏิบตั ิงำน
และสื่อสำร บนพืน้ ฐำนเดียวกัน ในด้ำนกำรจัดระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศมีกำรจัดอบรมพนักงำนในกำรใช้ระบบนี้
อย่ำงต่อเนื่องและจัดให้มรี ะบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ บริษัทได้มกี ำรกำหนดขอบเขตของ
ข้อมูลทีส่ ำมำรถรับและส่งผ่ำนระบบของบริษทั ได้ เพื่อเป็ นกำรป้ องกันข้อมูลทีม่ คี วำมเสีย่ งทีจ่ ะทำให้เกิดควำมเสียหำย
กับระบบของบริษทั
ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ส อบทำนระบบกำรควบคุ ม ภำยในซึ่ง ประเมิน โดยผู้บ ริห ำรและ
ผูต้ รวจสอบภำยในไม่พบประเด็นปั ญหำหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ ซึง่ สอดคล้องกับควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ตำมระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ซึง่ มีควำมเพียงพอและดำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิผล
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยมีกรรมกำรบริหำร ซึง่ ฝ่ ำยบริหำรระดับสูง
เข้ำร่วมเป็ นกรรมกำรด้วย ทำหน้ำทีช่ ่วยคณะกรรมกำรบริษทั และกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้ครอบคลุมกระบวน
กำรในแผนธุรกิจและระบุถึงปั จจัยควำมเสีย่ งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้เป็ นแนวทำงกำรกำหนดกลุยุทธ์กำร
บริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษัทจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพซึ่งจัดให้ มีกำร
ประเมิน ป้ องกัน ลด และติดตำมควบคุม และรำยงำนควำมเสีย่ งให้กบั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั
ทรำบทุกรำยไตรมำส
ในกระบวนควำมเสีย่ งของบริษทั ประกอบด้วย
1. ควำมเสีย่ งด้ำนกำกับดูแล
2. ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์
3. ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน
4. ควำมเสีย่ งด้ำนปฏิบตั กิ ำร
5. ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฏระเบียบและข้อบังคับ
11.2 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่ำงฝ่ ำยบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชีบริษทั และบริษทั ย่อย และผูต้ รวจ
สอบภำยใน ซึง่ บริษทั จ้ำงบุคคลภำยนอกเข้ำมำดำเนินกำร โดยทีป่ ระชุมได้รำยงำนสอบทำนและให้ขอ้ เสนอแนะต่อบริษทั
และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระและจะนำเสนอรำยงำนทำงกำรพร้อมข้อ เสนอแนะที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ กำร
ดำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเป็ นประจำทุกไตรมำส รวมทัง้ รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินที่
เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรำยงำนประจำปี กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญทัง้ ที่เกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่
ข้อมูลทำงกำรเงินบนพืน้ ฐำนของข้อเท็จจริง
ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบควบคุมภำยในซึ่งประเมินโดยผู้บริหำร และผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ไม่พบประเด็นปั ญหำหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ ซึง่ สอดคล้องกัยควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตำม
ระบบควบคุมในของบริษทั
11.3 หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิ งำนของบริษทั
ในปี 2561 บริษทั ได้แต่งตัง้ ให้นำงสำวฤทัยชนก สุภำพงษ์ จำกบริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด ทำหน้ำที่
เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในอิสระและทำกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยในของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีภำยในมี
ควำมเห็นว่ำบริษทั มีกำรควบคุมภำยในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมดูแลเพื่อควบคุมควำมถูกต้องของ
กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนที่เพียงพอต่อกำรสนับสนุ นให้บริษัทบรรลุควำมสำเร็จตำมนโยบำยเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์
ตำมทีฝ่ ่ ำยจัดกำรกำหนด
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน
นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
กำรอนุ มตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษทั มีกำรกำหนดมำตรกำรและขัน้ ตอนกำรอนุ มตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำง
กันเพื่อควบคุมกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั หรือบริษทั ร่วมกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์มสี ว่ น
ได้สว่ นเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตโดยให้เป็ นไปตำมประกำศหรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจำกนี้บริษทั จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็น
เกีย่ วกับควำมจำเป็ น ควำมสมเหตุสมผลและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ กิดขึน้ โดยพิจำรณำจำก
เงื่อ นไขต่ ำ งๆ ให้ เ ป็ นไปตำมลัก ษณะกำรด ำเนิ น กำรค้ ำ ปกติ ใ นตลำดและมีก ำรเปรีย บเทีย บรำคำที่เ กิด ขึ้น กับ
บุคคลภำยนอก ในกรณีท่คี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้
บริษทั จะนำบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ เป็ นต้น ซึง่ มีควำมเป็ นอิสระ
จำกบริษัทและบุคคลที่ไม่มคี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เข้ำมำพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบและนำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรหรือผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ ำมแต่กรณี
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีกำรกำหนดมำตรกำรไม่ให้ผบู้ ริหำรหรือผูม้ สี ่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
อนุ มตั ิรำยกำรที่ตนเองมีส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม อีกทัง้ คณะกรรมกำรบริษัทจะเข้ำมำดูแลบริษัทให้ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำ
หรือจำหน่ ำยไปของทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญของบริษทั หรือบริษทั ร่วม รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนบัญชีทก่ี ำหนด โดยสมำคม
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตำมมำตรฐำนบัญชีทก่ี ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีโดยเคร่งครัดและจะทำกำร
เปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รบั กำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษทั และเปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
แนวโน้ มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคต เงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทัวไป
่
โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขตลำดทีเ่ หมำะสม ทัง้ นี้บริษทั และ/หรือกลุ่มบริษทั จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ
กรรมกำรอิสระเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับรำคำอัตรำค่ำตอบแทนรวมทัง้ ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้
ด้วย หำกมีรำยกำรใดทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษทั จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกฎ
ประกำศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษทั อำจให้ผเู้ ชีย่ วชำญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุน้ ตำมแต่กรณี ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทจะเปิ ดเผย
รำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องและบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งที่เกิดขึน้ ต่อเนื่อง
ในอนำคต ซึง่ หำกรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นไปตำมลักษณะกำรทำธุรกิจกำรค้ำทัวไปมี
่ เงื่อนไขเป็ นไปตำมธุรกิจกำรค้ำปกติ
และเพื่อควำมจำเป็ นในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทบริษัท จะมีกำรกำหนดนโยบำยด้ำนรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชัด เจน
มีค วำมเป็ น ธรรมสอดคล้อ งกับ รำคำตลำดและสอดคล้อ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์พ .ศ. 2551
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มำตรำที่ 89/12 (1) อีกทัง้ บริษัท จะนำเสนอรำยกำรดังกล่ำวทีเ่ กิดขึน้ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อพิจำรณำและสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ทุกไตรมำส
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รายงานประจาปี 2561

สำหรับ กำรทำรำยกำรระหว่ ำ งบริษัท กับ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ที่เ กี่ย วข้อ ง และบุค คลที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง
ที่ไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติบริษัท จะดำเนินกำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ให้ควำมเห็นถึงควำมจำเป็ น
ควำมสมเหตุสมผลและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ ให้เป็ นไปตำมรำคำตลำด และมีกำร
เปรียบเทียบรำคำทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภำยนอก ทัง้ นี้หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำง
กันที่อำจเกิดขึ้น บริษัท จะนำบุคคลที่มคี วำมรู้ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิ เป็ นต้น
ซึง่ มีควำมเป็ นอิสระจำกบริษทั และเป็ นบุคคลทีไ่ ม่มคี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เข้ำมำพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกีย่ วกับ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงไรก็ตำม รำยกำรระหว่ ำงกันที่อ ำจก่ อให้เกิด ควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ ท่ี อำจเกิดขึ้นในอนำคต
บริษทั มีกำรกำหนดมำตรกำรไม่ให้ผบู้ ริหำร กรรมกำร หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรอนุมตั ริ ำยกำรที่
ตนเองมีส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม ทัง้ นี้คณะกรรมกำรบริษัทจะเข้ำมำควบคุมให้บริษัทปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมกำกับตลำดทุนของสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทัง้ กำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับกำรเปิ ดเผยข้อมูล
กำรทำรำยกำรเกีย่ วโยงและกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมกำกับตลำดทุนของสำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำร
บัญชีทก่ี ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
หลักกำรเกี่ ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั ว่ ไปในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริ ษัท
และ/หรือ บริษทั ย่อย กับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
ตำมพระรำชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพ ย์ (พรบ.) ทัง้ นี้ ภำยใต้มำตรำ 89/12 แห่ ง ของ พรบ.
ฉบับที่ 4 (แก้ไขเพิม่ เติม พรบ.) ซึง่ กำหนดวิธกี ำรในกำรทำธุ รกรรมระหว่ำงบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
หรือบุคคล- ทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง (ตำมทีน่ ิยำมไว้ในพรบ.ดังกล่ำว) ("รำยกำรระหว่ำงกัน") โดยได้กำหนดว่ำ
“มำตรำ 89/12 กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยได้ต่อเมื่อ
ธุรกรรมดังกล่ำวได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่ำวจะเข้ำลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ธุรกรรมทีเ่ ป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกันด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำกอิทธิพลในกำรทีต่ นมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง
แล้วแต่กรณีและเป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรหรือเป็ นไปตำมหลักกำรทีค่ ณะกรรมกำรอนุ มตั ไิ ว้แล้ว
(2) กำรให้กยู้ มื เงินตำมระเบียบสงเครำะห์พนักงำนและลูกจ้ำง
(3) ธุรกรรมทีค่ ่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งของบริษทั หรือคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำยมีสถำนะเป็ น
(ก) บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ย่อย หรือ
(ข) บริษทั ย่อยทีก่ รรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องถือหุน้ หรือมีสว่ นได้เสียอยู่ดว้ ยไม่ว่ำโดยตรง
หรือโดยอ้อมไม่เกินจำนวนอัตรำ หรือมีลกั ษณะตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
(4) ธุรกรรมในประเภทหรือทีม่ มี ลู ค่ำไม่เกินจำนวนหรืออัตรำทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
ในกำรประกำศกำหนดตำม (3) (ข) หรือ (4) คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนอำจกำหนดให้ธุรกรรมทีก่ ำหนด
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรด้วยก็ได้"
ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัตดิ งั กล่ำวจึงกำหนดหลักกำรในกำรเข้ำทำธุรกรรมทีเ่ ป็ นรำยกำรระหว่ำงกันดังนี้
"ให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถอนุมตั กิ ำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน ระหว่ำงบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย กับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร
หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องได้ (ไม่ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีด่ ำเนินกำรอยู่ในปั จจุบนั และจะต้องดำเนินกำรต่อไปรวมทัง้
รำยกำรทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนำคต) โดยไม่ต้องขออนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรของบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในกรณี
ทีร่ ำยกำรดังกล่ำวเป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน
ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำกอิทธิพลในกำรทีต่ นมีสถำนะเป็ นกรรมกำรผูบ้ ริหำรหรือเป็ นบุคคลที่เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ให้ฝ่ำยบริหำรจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันเพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส "
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รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท (Compliance)
ชื่อบริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
บมจ.น้ำตำลขอนแก่น
ประกอบธุรกิจ
โรงงำนผลิตน้ำตำล

ลักษณะความสัมพันธ์
1) ถือหุน้ อยู่ในบริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 23.82%
2) มีกรรมการร่ วมกัน 3 ท่าน คือ

1. นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์
2. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์
3. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
สิน้ สุดปี บญ
ั ชี 2561 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
1. บจก.เค.เอส.แอล ชูกำร์โฮลดิง้ 32.923%
2. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
2.983%
3. *นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์
2.616%
4. นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์
2.384%
5. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 2.263%
6. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์
2.260%
7. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
2.263%
8. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์
2.188%
9. CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH 2.146%
10.นำยพิรยิ พ์ ล ชินธรรมมิตร์
2.101%

ข้ อมูลบริษัท

รายชื่อกรรมการ
1. นำยมนู
เลียวไพโรจน์
2. นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์
3. นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์
4. นำยพรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั
5. นำยสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
6. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล
7. นำยสุขมุ
โตกำรัณยเศรษฐ์
8. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์
9. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์
10. นำงอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ
11. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
12. นำงสำวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ ำสตร์
13. นำยกำรุณ กิตติสถำพร
14. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์
15. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์
16. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์
17. นำยชำตรี
ชินธรรมมิตร์
18. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์
19. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิรวิ งศ์
20. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
21. นำยวรภัทร
โตธนะเกษม

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

บจก.น้ำตำลรำชบุร ี
ประกอบธุรกิจ
โรงงำนผลิตน้ำตำล

1) ถือหุ้นอยูใ่ นบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
ร้ อยละ 4.74%
2) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั

รายงานประจาปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
1. นำยสุนทร อรุณำนนท์ชยั 37.50%
2. นำงอำรยำอรุณำนนท์ชยั
37.50%
3. บจก. ทิพมำศ
25.00%

1. นำยสุนทร อรุณำนนท์ชยั
2. นำงอำรยำอรุณำนนท์ชยั
3. นำงสำวจุฑำทิพย์ อรุณำนนท์ชยั
4. นำงสำวจุฑำมำศ อรุณำนนท์ชยั
5. นำยตรีทพิ อรุณำนนท์ชยั

บ จ ก .ป ร ะ จ ว บ - 1) ถือหุ้นอยูใ่ นบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
อุตสำหกรรม
ร้ อยละ 9.91%
ประกอบธุรกิจ
2) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
โรงงำนผลิตน้ำตำล
1. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
2. นายวินย์ ชินธรรมมิตร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
1. นำยพงศ์ ชินธรรมมิตร 15.14%
2. นำยวินย์ ชินธรรมมิตร 6.79%

1. นำยพงศ์ ชินธรรมมิตร
2. นำงพัชรี ชินธรรมมิตร
3. นำยชัชชัย ชินธรรมิตร
4. นำยวินย์ ชินธรรมมิตร
5. นำยกัญจน์ ชินธรรมมิตร
6. นำยพิชญ์ ชินธรรมมิตร

บจก.อุ ต สำหกรรมมิตร- 1) ถือหุ้นอยูใ่ นบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ลจากัด (มหาชน)
เกษตร
ร้ อยละ 4.18%
ประกอบธุรกิจ
2) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
โรงงำนผลิตน้ำตำล
นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
1. นำยประยูร เจนลำภวัฒนกุล
25.05%
2. นำยมุ เจนลำภวัฒนกุล
17.07%
3. นำยประพัทธ์ เจนลำภวัฒนกุล 12.44%
4. นำยณรงค์ เจนลำภวัฒนกุล
6.38%

1. นำยอนนท์ แก้วพฤกษำพิมล
2. นำยมุ เจนลำภวัฒนกุล
3. นำยประยูร เจนลำภวัฒนกุล
4. นำยประพัทธ์ เจนลำภวัฒนกุล
5. นำยณรงค์ เจนลำภวัฒนกุล
6. นำยจรูญ เจนลำภวัฒนกุล
7. นำงนภำพร ภู่วฒ
ุ กิ ุล
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ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

รำยกำรระหว่ำงกัน
รำยละเอีย ดข้อ มูลของรำยกำรระหว่ ำ งกัน ระหว่ ำ งบริษัท ฯ บริษัท ย่ อ ยและบริษัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ได้แ สดง
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษทั ฯ สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ข้อ 5 ซึง่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้สอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ แล้วมีควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขโดยทัวไปและเป็
่
นไปตำมปกติของกำรดำเนินธุรกิจ
12.1 ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน เงื่อนไขและนโยบำยรำคำ
กำรกำหนดรำคำของรำยกำรระหว่ำงกัน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้กระทำโดยคำนึงถึง ควำมเหมำะสม
โดยอ้ำงอิงได้กบั รำคำตลำดและมีเงื่อนไขอื่นๆ ไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกตลำด โดยลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน มีดงั นี้
12.1.1 รำยกำรบริ ก ำรตำมปกติ ข องธุร กิ จ งวดปี 2561 สิ้ น สุ ด 31 ธันวำคม 2561 และงวดปี 2560
สิ้ นสุด 31 ธันวำคม 2560
ผู้ให้ บริการ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด

ผู้รับบริการ
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด

บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
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บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษทั น้ าตาลนิวกว้างสุ น้ หลี จากัด
บริ ษทั น้ าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั มิตรเกษตรอุทยั ธานี
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษทั น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จากัด
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสาคัญ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ให้บริ การเช่าโกดังกับบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั
คิดค่าบริ การตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า
ซึ่งเป็ นตามราคาตลาด
คิดค่าบริ การตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า
ซึ่งเป็ นไปตามราคาตลาด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
ให้บริ การเช่าโกดัง โดยคิดค่าบริ การตามพื้นที่
และระยะเวลาในการเช่า ซึ่งเป็ นไปตามราคาตลาด
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ให้บริ การขนถ่ายข้าวสาลี
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ให้บริ การขนถ่ายน้ าตาลเพื่อส่งออกให้กลุ่ม
โรงงานน้ าตาล โดยบริ ษทั คิดค่าบริ การขนถ่าย
ตามปริ มาณสิ นค้า ซึ่งเป็ นไปตามราคาตลาด
มาตรฐานทัว่ ไป

บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด ให้บริ การ
ขนถ่ายน้ าตาลทรายดิบ โดยคิดค่าบริ การ
ขนถ่ายตามปริ มาณสิ นค้า เป็ นไปตามราคาตลาด

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2560
39.78
12.00
1.91
3.21
0.40
6.30

11.59
11.60
1.89
3.21
0.80
1.60

1.73
5.04

2.30
-

-

0.01

2.26
22.47
14.99
11.82
19.23
24.89

8.18
9.78
9.55
14.63
17.29

5.73
5.63
9.72

1.24
4.56
5.56

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ บริการ
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด

บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษทั น้ าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษทั มิตรเกษตรอุทยั ธานี จากัด
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน)

ผู้รับบริการ
บริ ษทั มิตรเกษตรอุทยั ธานี จากัด
บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษทั น้ าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั น้ าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด
บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษทั มิตรเกษตรอุทยั ธานี จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ จากัด
บริ ษทั น้ าตาลโรงงานนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษทั น้ าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษทั มิตรเกษตร อุทยั ธานี จากัด
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
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รายงานประจาปี 2561

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสาคัญ

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2560

น้ าตาลทรายดิบเทกองเข้าโกดังให้กบั กลุ่ม
โรงงานน้ าตาล โดยบริ ษทั คิดค่าบริ การขนถ่าย
ตามปริ มาณสิ นค้า ซึ่งเป็ นไปตามราคาตลาด

0.60
0.32
0.95
0.18
1.22
1.28

0.07
0.50
0.17
0.65
1.78

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ให้บริ การเปลี่ยนและคัดแยกกระสอบ
โดยบริ ษทั คิดค่าบริ การตามราคาตลาดทัว่ ไป

0.04
0.01
0.03
0.02
0.02
0.70
0.11
0.06
0.78
6.74
8.97
9.06
6.59
1.26
3.40
13.70

0.27
1.60
4.26
3.16
1.67
0.19
1.32
1.64

เป็ นเงินชดเชยค่าขนส่งน้ าตาลที่นามาผ่านท่า
โดยคิดค่าชดเชยตามระยะทาง และปริ มาณ
สิ นค้าผ่านท่าอยูภ่ ายใต้บญั ชีส่วนลดจ่าย ซึ่ง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
จะใช้อตั รามาตรฐานในการคิดค่าชดเชย

0.13
0.51
0.53
1.08
0.02
2.06

0.07
0.70
1.75
0.18
2.13

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ให้บริ การไฟฟ้าและน้ าประปา และอื่นๆ
โดยคิดค่าบริ การตามที่จ่ายจริ ง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ให้บริ การผ่านท่าเทียบท่า บริ การรถตักบริ การชัง่
น้ าหนักสิ นค้า และส่วนกลาง สาธารณู ปโภคโดย
คิดค่าบริ การเป็ นไปตามตลาดทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด ให้บริ การรถตัก
รถฟอคลิฟโดยคิดค่าบริ การเป็ นไปตามตลาด
ทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ให้บริ การรักษาความปลอดภัยให้กบั กลุ่มบริ ษทั
โดยบริ ษทั คิดค่าบริ การตามราคาตลาดทัว่ ไป

0.25
0.18
1.13
1.21
0.24

0.02
0.16
0.23
1.93
0.24

0.01

0.11

-

0.91
0.80
-

บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด ให้บริ การรับ
ฝากเก็บสิ นค้าน้ าตาลเพื่อส่งออก โดยคิด
ค่าบริ การตามปริ มาณสิ นค้า และระยะเวลา
การฝากซึ่งเป็ นไปตามราคาตลาด

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ บริการ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

รายงานประจาปี 2561

ผู้รับบริการ
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ปู่เจ้าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด
บริ ษทั ปู่เจ้าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด

บริ ษทั ปู่เจ้าฯคอนเทนเทอร์ เทอร์มินอล

ผู้รับ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

ผู้จ่าย
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสาคัญ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ให้บริ การเช่าถังเก็บน้ ามัน ตามราคาตลาดทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ค่าภาษีโรงเรื อน, อากรแสตมป์ , ค่าความเสียหาย
โดยบริ ษทั คิดค่าบริ การตามที่จ่ายจริ ง

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ขายสิ นค้ากระสอบพลาสติกให้กบั กลุ่มบริ ษทั
โดยคิดมูลค่าสิ นค้าตามราคาตลาดทัว่ ไป

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ให้บริ การท่าเทียบเรื อ เป็ นไปตามราคาตลาด
ทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด ได้
เรี ยกเก็บค่าดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
บริ ษทั ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด ได้
เก็บค่าเช่าที่ดิน เป็ นไปตามราคาตลาดทัว่ ไป
บริ ษทั ปู่เจ้าฯ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ได้
รับจ้างบริ หารท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์ โดย
ค่าบริ การเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้ร่วมกัน

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสาคัญ
รายได้เงินปันผล

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2560
1.40

2.40

0.10
0.07
0.03
0.06
0.05
7.00
0.73
6.91
0.26
0.18
61.13
0.42

14.26
2.26
11.06
1.12
2.70
-

0.40

0.50

-

3.00

46.18

70.17

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ปี 2561
ปี 2560
41.18
59.29
0.58

รำยกำรบริกำรระหว่ำงกันข้ำงต้นเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำรตำมปกติของธุรกิจ ซึง่ ได้ผ่ำนกำรสอบทำน
จำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562
อนึ่ ง เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรครัง้ ที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2551 ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักกำรให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมตั กิ ำรทำ
ธุรกรรมที่เป็ นรำยกำรปกติหรือรำยกำรสนับสนุ นธุร กิจหรือเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไป
่ และให้จดั ทำรำยงำนสรุปกำรทำ
ธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้
12.1.2 ปริ มำณรำยกำรคงค้ำงและรำยกำรอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริษัททีม่ รี ายการคงค้ างระหว่ างกัน
บริษัท
บุคคล / นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
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ประเภทรายการ
เจ้าหนี้การค้า
เงินมัดจารับค่าเช่าโกดัง
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2561
ปี 2560
1.04
0.26
8.22
0.75
0.24
0.20
10.00

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริษัท
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง

ประเภทรายการ

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

เงินมัดจารับค่าเช่าโกดัง
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างรับ
เงินมัดจารับค่าเช่าโกดังและที่ดิน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินมัดจารับค่าเช่าโกดังและที่ดิน
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินมัดจารับ

บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษทั ที เอส แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ปู่ เจ้าฯ คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด

บริษัททีม่ รี ายการคงค้ างระหว่ างกัน
บริษัท
บุคคล / นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) บริ ษทั น้ าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั น้ าตาลนิวกว้างสุ น้ หลี จากัด
บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั มิตรเกษตร อุทยั ธานี จากัด
บริ ษทั ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด

บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด

บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั น้ าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษทั มิตรเกษตร อุทยั ธานี จากัด
บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
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ประเภทรายการ
ลูกหนี้การค้า
ส่วนลดค้างจ่าย
ส่วนลดค้างจ่าย
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ส่วนลดค้างจ่าย
ลูกหนี้การค้า
ส่วนลดค้างจ่าย
ส่วนลดค้างจ่าย
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ส่วนลลค้างจ่าย
ส่วนลดค้างจ่าย
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจาจ่ายค่าเช่าโกดัง
เงินมัดจาจ่ายค่าเช่าโกดัง
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า

ปี 2561

ปี 2560

1.74
0.01
22.25
0.99
0.26
0.59
4.65
0.02
0.05
1.51
0.01
0.26
0.40

2.74
18.61
1.39
0.16
4.29
0.23
-

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2561
ปี 2560
0.83
0.03
1.08
2.58
0.13
0.24
1.74
0.12
0.50
0.22
0.02
0.13
0.13
2.42
0.08
0.26
0.16
0.48
1.48
0.17
0.01
4.22
1.79
3.03
0.02
0.18
1.03
0.40
0.85
0.02
0.06
0.01
0.02
2.02
1.20
1.25
1.13
0.05
0.15
0.19
0.01
1.75
0.08
0.55
0.74
0.37

ข้ อมูลบริษัท

0.03
0.17

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริษัท
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บุคคล / นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด

บริ ษทั โงวฮก จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด

12.1.3 ค่ำเช่ำที่ดิน งวดปี
ผู้ให้ เช่ า
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561
ประเภทรายการ
เจ้าหนี้การค้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินมัดจารับค่าเช่าโกดัง
ค่าจ้างบริ หารค้างจ่าย
เงินประกันความเสี ยหาย

2560 สิ้ นสุด 31 ธันวำคม 2560

ผู้เช่ า
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด

บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

และงวดปี

ปี 2561
0.13
0.08
0.04
0.04
9.86
0.01
-

ปี 2560
2.14
0.04
3.32
1.19
11.83
0.58

8.39
9.40

7.26
9.40

2561 สิ้ นสุด 31 ธันวำคม 2561

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2561
ปี 2560
เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 11,413.50 ตารางเมตร สร้าง
7.62
7.62
คลั
ง
สิ
น
ค้
า
แบบเทกอง
เพื
่
อ
ไว้
เ
ก็
บ
สิ
น
ค้
า
รั
บ
ฝาก
อาคาร
เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 7,013 ตารางเมตร
5.41
5.41
สร้างอาคารสานักงานและอาคารโรงงานผลิต
เช่
่ดินพื้นที่ขนาด 520 ตารางเมตร
0.22
0.22
แป้างทีสาลี
สร้างอาคารพักอาศัย เพื่อให้เช่า
เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,000 ตารางเมตร
2.52
2.52
สร้างอาคารคลังสิ นค้าแบบเทกอง เพื่อให้เช่า
เช่
1.21
1.21
คลัางทีสิ่ดนินค้พืา้นที่ขนาด 2,880 ตารางเมตร
สร้างอาคารคลังสิ นค้าแบบเทกอง เพื่อให้เช่า
เช่
2.74
2.74
คลัางทีสิ่ดนินค้พืา้นที่ขนาด 6,526 ตารางเมตร
สร้
า
งอาคารโรงกลั
น
น
า
มั
น
ปาล์
ม
่
้
คลังสิ นค้า
เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 4,500 ตารางเมตร
0.74
0.81
เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ
เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 18,438 ตารางเมตร
18.81
18.81
เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 14,460 ตารางเมตร
6.00
3.75
เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 2,250 ตารางเมตร
2.02
เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,796 ตารางเมตร
4.40
เพื่อประกอบธุรกิจท่าเรื อคอนเทนเนอร์
ลักษณะรายการที่สาคัญ

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล : บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) ให้บริษัทย่อยเช่ำทีด่ นิ
เพื่อประกอบธุรกิจโดยมีสญ
ั ญำให้เช่ำทีด่ นิ อำยุสญ
ั ญำเช่ำครำวละ 1 ปี และ 3 ปี ซึง่ เมื่อครบกำหนดตำมสัญญำจะสำมำรถ
ต่ออำยุสญ
ั ญำให้จนครบกำหนดกำรเช่ำ 30 ปี ซึ่งเป็ นรำยกำรที่ดำเนินตำมธุรกิจปกติไม่ มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มกี ำร
ถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ และผู้ท่เี กี่ยวข้องกำรกำหนดรำคำสอดคล้องกับอัตรำปกติท่สี ำมำรถเปรียบเทียบ
ได้กบั กำรทำรำยกำรกับบุคคลอื่นที่ไม่มคี วำมเกี่ยวข้องกันคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ไ ด้สอบทำนรำยกำร
ระหว่ำงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีด่ ำเนินตำมธุรกิจปกติมคี วำมจำเป็ น
และควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
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12.1.4 เงิ นกู้ยืม / เงิ นให้ก้ยู ืมระหว่ำงบริษทั และบริษทั ย่อย งวดปี

2561 สิ้ นสุด 31 ธันวำคม 2561

หน่วย : ล้ านบาท
ผู้ก้ ู
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด(มหาชน)

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด

ยอดยกมา

กู้เพิม่

ชาระคืน

ยอดคงเหลือ

ดอกเบีย้ จ่ าย

1 ม.ค. 61

ระหว่ างงวด

ระหว่ างงวด

31 ธ.ค. 61

ปี 2561

บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด

50

-

(5)

45

0.87

บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิ สติกส์ จากัด

89
-

31
25

(15)

120
10

1.94
0.47

บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามันจากัด

85

10

(95)

-

1.11

บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ไทยชู การ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด ((มหาชน)

26
-

72

(26)
(50)

22

0.10
0.57

ผู้ให้ ก้ ู

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุ สมผล : เป็ นกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่บริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของกิจกำรซึง่ เป็ นเงินกูย้ มื กำหนดระยะเวลำคืนเงินต้นภำยใน 1 ปี ถึง 10 ปี โดยชำระดอกเบีย้ ทุกเดือน
และทุกๆ 3 เดือน โดยคิดอัตรำดอกเบีย้ เท่ำกับเงินฝำกประจำ 3 เดือนของธนำคำรพำณิชย์บวกด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี
และอัตรำร้อยละ MLR-2 ซึ่งต่ ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินและผู้ให้กู้ยงั ได้รบั ผลตอบแทนในอัตรำดอกเบี้ย
สูงกว่ำเงินฝำกจำกสถำบันกำรเงินและในกรณีผใู้ ห้กยู้ มื เงินมีตน้ ทุนทำงกำรเงินอัตรำดอกเบีย้ จะเท่ำกับอัตรำเดียวกับอัตรำดอกเบีย้
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินทีผ่ ใู้ ห้กยู้ มื เงินมำ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้สอบทำนระหว่ำงกันของบริษทั
และบริษทั ย่อยมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินในกำรดำเนินตำมธุรกิจปกติมคี วำมจำเป็ น
และควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
12.1.5

กำรคำ้ ประกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริษทั ฯ มีภำระผูกพันเกีย่ วกับกำรค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทีไ่ ด้รบั จำกธนำคำร ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ตั๋วสัญญาใช้ เงินและ
บริษทั ผู้ใช้ วงเงินกู้

บริษทั ที่คา้ ประกันการชาระหนี้

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ณ 31 ธ.ค.61

ณ 31 ธ.ค.60

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

568.40

589.11

เพื่อขยายและปรับปรุ งสนง.และ
คลังสิ นค้า และซื้อทรัพย์สินเพิ่ม 1/

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

423.69

595.65

เพื่อซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศและ
เพื่อขยายโรงงานแป้งสาลี 2/

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด

บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

15.00
201.58

18.00
-

เพื่อซื้อวัตถุดิบผลิตสิ นค้า3/
เพื่อซื้อวัตถุดิบผลิตสิ นค้า4/

1/ บริษท
ั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) ในปี

2558 บริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง
วงเงินกู้ 380 ล้ำนบำท ชำระคืนเงินต้นจำนวน 164 ล้ำนบำท คงเหลือ 216 ล้ำนบำท เพื่อลงทุนเพิม่ ในธุรกิจท่ำเรือคอนเทน
เนอร์ และบริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยำวยำววงเงิน 100 ล้ำนบำท ชำระคืนเงินต้นจำนวน 75 ล้ำนบำท คงเหลือ 25 ล้ำนบำท
เพื่อเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง และในระหว่ำงปี 2559 บริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งวงเงินกู้
จำนวน 145 ล้ำนบำท ชำระคืนเงินต้นจำนวน 46.60 ล้ำนบำท คงเหลือ 98.40 ล้ำนบำท เพื่อซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เนื้อที่ 9 ไร่ 15 ตำรำงวำ
และในระหว่ำงปี 2561 บริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งวงเงินกูจ้ ำนวน 50 ล้ำนบำท และได้กยู้ มื เงิน
ระยะสัน้ จำกสถำบัน กำรเงิน ในรูป ของตั ๋วสัญญำใช้เ งิน จำนวน 179 ล้ำ นบำท เพื่อ ใช้เ ป็ น เงินทุนหมุน เวียนในบริษัท
โดยบริษัทฯเป็ นผูค้ ้ำประกันกำรชำระหนี้
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2/

บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ได้กยู้ มื เงินระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินในรูปของเจ้ำหนี้ทรัสต์รซี ที
และเลตเตอร์ออฟเครดิตรวมจำนวน 243.69 ล้ำนบำท และตั ๋วสัญญำใช้เงินจำนวน 180 ล้ำนบำท เพื่อซือ้ วัตถุดบิ ข้ำวสำลี
จำกต่ำงประเทศ
3/ บริษัท

ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ได้กู้ยมื เงินระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินในรูปตั ๋วสัญญำใช้เงิน
จำนวน 15 ล้ำนบำท เพื่อซือ้ วัตถุดบิ ผลิตสินค้ำ โดยบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด เป็ นผูค้ ้ำประกันกำรชำระหนี้
4/ บริษัท

ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด ได้กู้ยืมเงินระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินในรูปตั ๋วสัญญำใช้เงิน
จำนวน 200 ล้ำนบำท เพื่อซื้อวัตถุ ดิบผลิตสินค้ำ และบริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 1.58 ล้ำนบำท โดยบริษัท
ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) เป็ นผูค้ ้ำประกันกำรชำระหนี้
12.2 ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำร
รำยกำรระหว่ ำ งกัน ที่เ กิด ขึ้น นัน้ มีค วำมจ ำเป็ น และควำมสมเหตุ สมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อ ก่ อ ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ซึง่ ในปี 2561 และในปี 2560 ทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ย่อยและ
กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ซึง่ เป็ นรำยกำรที่ดำเนินตำมธุรกิจปกติ ไม่มเี งื่อนไขพิเศษและไม่มกี ำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ระหว่ำงบริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกำรกำหนดรำคำ
อัต รำค่ ำ บริก ำร และ/หรือ อัต รำดอกเบี้ย เป็ น กำรก ำหนดตำมรำคำที่สอดคล้อ งกับอัตรำปกติท่สี ำมำรถ
เปรียบเทียบได้กบั กำรทำรำยกำรกับบุคคลอื่นทีไ่ ม่มคี วำมเกี่ยวข้ องกัน ซึง่ ได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ประจำปี 2561 และปี 2560 แล้ว
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย อันได้แก่
รำยกำรเช่ ำโกดัง เช่ ำ ที่ดิน ค่ ำ บริก ำรต่ ำ งๆ เงิ น กู้ยืม ดอกเบี้ย เงิน กู้และอื่น ๆ ซึ่ง ได้เ ปิ ด เผยในหมำยเหตุ ประกอบ
งบกำรเงิน ประจ ำปี 2561 และปี 2560 แล้ว มีค วำมเห็น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ น รำยกำรที่ด ำเนิ น ตำมธุ ร กิจ ปกติ
มีควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
12.3 มำตรกำรหรือขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิ กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน คือ รำยกำรระหว่ำงกันนัน้ ต้องอยู่บนพืน้ ฐำนของควำมจำเป็ น
ควำมสมเหตุสมผลและเป็ นกำรดำเนินกำรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นไปในรำคำ และเงื่อนไข
ทีไ่ ม่แตกต่ำงกับรำยกำรทีม่ กี บั บุคคลภำยนอกทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันและในกรณีทม่ี รี ำยกำรระหว่ำงกันทีม่ สี ำระสำคัญบริษทั ฯ
จะจัดให้ผ่ำนกำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณีโดย
กำหนดให้มกี ำรออกเสียงในทีป่ ระชุมนัน้ ๆกรรมกำรหรือ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีสว่ นได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี้กำร
ดำเนินกำรใดๆ จะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.4 นโยบำยหรือแนวโน้ มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
รำยกำรค้ ำตำมปกติ ของกำรด ำเนิ นธุร กิ จ เช่ น เช่ ำ โกดัง บริก ำรขนถ่ ำ ยสิน ค้ำ บริก ำรรับ ฝำกสิน ค้ำ
ค่ำรักษำควำมปลอดภัย ค่ำขนส่งระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรำยกำรดังกล่ำวจะยังคงมีอยู่
ในอนำคต ซึง่ บริษทั จะดำเนินกำรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสำคัญและรำคำทีค่ ดิ ต้องเป็ นไปตำมรำคำตลำด
รำยกำรเช่ำพืน้ ที่ จะเป็ นไปตำมรำคำตลำดและเป็ นรำคำค่ำเช่ำทีเ่ ท่ำกับกำรให้บุคคลอื่นเช่ำ
รำยกำรกู้ยืมเงิ นกับบุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้ง บริษัทไม่มนี โยบำยที่จะกู้ยมื เงินกับบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งในอนำคต เว้นแต่เป็ นกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษทั บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตำมควำมเหมำะสม
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รำยกำรพิ เศษอื่นๆ เป็ นรำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกข้อ 1- 4
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้สว่ นเสีย
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดในอนำคต บริษทั จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับ
ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่คี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำร พิจำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ ยวกับ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี
ทัง้ นี้ รำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกีย่ วโยงกันและกำรได้มำหรือจำหน่ำย
ทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
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13. ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
13.1 งบการเงิ น
13.1.1 สรุปรายงานผูส้ อบบัญชี
1) ผูส้ อบบัญชี
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5369
บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4664
บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4664
บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
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ปี 2559

ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มเี งื่อนไข

ปี 2560

ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มเี งื่อนไข

ปี 2561

ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มเี งื่อนไข
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิ น
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของหนี้ ระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าระยะยาว
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าระยะยาว
เงิ นมัดจารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว : ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
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งบตรวจสอบ
2559

%

2560

%

2561

%

146,583
218,024
547,596
129,877
17,432
1,059,512
3,146
476,961
3,382,882
7,790
21,417
3,892,196
4,951,708

2.96
4.40
11.06
2.62
0.35
21.40
0.06
9.63
68.32
0.16
0.43
78.60
100.00

131,875
217,712
815,280
97,768
15,526
1,278,161
846
476,429
3,237,731
2,735
18,150
3,735,891
5,014,052

2.63
4.34
16.26
1.95
0.31
25.49
0.02
9.50
64.57
0.05
0.36
74.51
100.00

114,907
261,945
872,180
84,344
7,142
16,039
1,356,557
839
7,861
4,072,563
4,569
17,837
4,103,669
5,460,226

2.10
4.80
15.97
1.54
0.13
0.29
24.84
0.02
0.14
74.59
0.08
0.33
75.16
100.00

448,793
387,223

9.06
7.82

631,654
335,815

12.60
6.70

819,272
230,620

15.00
4.22

132,212
3,418
12,290
14,725
998,661
571,110
581
29,193
18,525
310,267
76
929,752
1,928,413

2.67
0.07
0.25
0.30
20.17
11.53
0.01
0.59
0.37
6.27
0.00
18.78
38.94

161,712
4,438
12,233
21,180
1,167,032
409,398
16,127
32,398
10,576
298,439
2,503
769,441
1,936,473

3.23
0.09
0.24
0.42
23.28
8.17
0.32
0.65
0.21
5.95
0.05
15.35
38.62

121,712
515
18,752
16,231
1,207,102
267,686
2,699
1,991
8,452
390,400
117
671,345
1,878,447

2.23
0.01
0.34
0.30
22.11
4.90
0.05
0.04
0.15
7.15
0.00
12.30
34.40

191,664
191,664
17,424

3.87
3.87
0.35

191,664
191,664
17,424

3.82
3.82
0.35

191,664
191,664
17,424

3.51
3.51
0.32

18,120
1,064,393
1,331,197
2,622,798
400,497
3,023,295
4,951,708

0.37
21.50
26.88
52.97
8.09
61.06
100.00

19,200
1,156,926
1,285,816
2,671,030
406,549
3,077,579
5,014,052

0.38
23.07
25.64
53.27
8.11
61.38
100.00

19,200
1,271,021
1,628,864
3,128,173
453,606
3,581,779
5,460,226

0.35
23.28
29.83
57.29
8.31
65.60
100.00
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ฐานะการเงิน

งบตรวจสอบ
2559

สิ นทรัพย์
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของหนี้ ระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าระยะยาว
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าระยะยาว
เงิ นมัดจารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินทางภาษีรอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว : ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
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%

2560

%

2561

%

11,472
9,118
1,709
129,876
1,940
154,115
1,199,192
2,666
296,241
1,712,286
15,572
3,225,957
3,380,072

0.34
0.27
0.05
3.84
0.06
4.56
35.48
0.08
8.76
50.66
0.46
95.44
100.00

17,108
8,843
293
97,768
2,208
126,220
1,199,192
370
304,893
1,655,202
19,283
3,178,940
3,305,160

0.52
0.27
0.01
2.96
0.07
3.82
36.28
0.01
9.22
50.08
0.58
96.18
100.00

19,047
18,180
22,000
532
84,344
575
144,678
1,080,514
367
303,268
1,677,374
24,790
3,086,313
3,230,991

0.59
0.56
0.68
0.02
2.61
0.02
4.48
33.44
0.01
9.39
51.92
0.77
95.52
100.00

63,000
23,975

1.86
0.71

18,000
32,549

0.54
0.98

179,000
33,698

5.54
1.04

30,000
132,212
2,712
5,415
257,314
132,000
571,110
180
14,318
10,179
259,221
987,008
1,244,322

0.89
3.91
0.08
0.16
7.61
3.91
16.90
0.01
0.42
0.30
7.67
29.20
36.81

10,000
161,712
3,941
1,034
3,024
230,260
214,000
409,398
16,127
13,840
5,693
249,702
960
909,720
1,139,980

0.30
4.89
0.12
0.03
0.09
6.97
6.47
12.39
0.49
0.42
0.17
7.55
0.03
27.52
34.49

10,000
121,712
515
4,601
3,147
352,673
165,000
267,686
2,699
17,463
3,340
252,502
708,690
1,061,363

0.31
3.77
0.02
0.14
0.10
10.92
5.11
8.28
0.08
0.54
0.10
7.82
21.93
32.85

191,664
191,664
17,424

5.67
5.67
0.52

191,664
191,664
17,424

5.80
5.80
0.53

191,664
191,664
17,424

5.93
5.93
0.54

18,120
885,024
1,023,518
2,135,750
3,380,072

0.54
26.18
30.28
63.19
100.00

19,200
957,799
979,093
2,165,180
3,305,160

0.58
28.98
29.62
65.51
100.00

19,200
954,357
986,983
2,169,628
3,230,991

0.59
29.54
30.55
67.15
100.00

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนรวม
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
งบกาไร (ขาดทุน)

งบตรวจสอบ
2559

รายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้จากการให้เช่ าและบริ การ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขาย
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ต้ นทุนจากการดาเนินงาน
ต้นทุนจากการให้เช่ าและบริ การ
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนขาย
รวมต้ นทุนจากการดาเนินงาน
กาไรขั้นต้ น
รายได้เงิ นปันผล
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิ น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี

หน่วย : พันบาท

%

2560

%

271,406
59,123
1,397,094
1,727,623

15.71
3.42
80.87
100.00

303,661
114,027
1,345,567
1,763,255

163,757
39,422
1,184,619
1,387,798
339,825
20
27,804
(40,333 )
(143,806 )
(44,200 )
(6,000 )
133,310
(21,144 )
112,166

9.48
2.28
68.57
80.33
19.67
0.00
1.61
(2.33 )
(8.32 )
(2.56 )
7.72
(1.22 )
6.49

170,528
9.67
72,531
4.11
1,058,219 60.02
1,301,278 73.80
461,977 26.20
1
0.00
24,017
1.36
(43,649 ) (2.48)
(215,321 ) (12.21)
(43,581 ) (2.47)
183,444
10.40
(40,383 ) (2.29)
143,061
8.11

การแบ่ งปันกาไรสาหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรสุ ทธิสาหรับปี

99,405
12,761
112,166

5.75
0.74
6.49

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ (หน่ วย : บาท/หุ ้น)
จานวนหุ ้นสามัญ (หน่ วย : พันหุ ้น)

0.28
357,334
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116,612
26,449
143,061

0.30
383,327

17.22
6.47
76.31
100.00

6.61
1.50
8.11

2561

%

459,970
36,513
1,525,263
2,021,746

22.75
1.81
75.44
100.00

214,156 10.59
23,028
1.14
1,280,646
63.34
1,517,830
75.08
503,916 24.92
29,232
1.45
(38,305 ) (1.89 )
(202,143 ) (10.00 )
(36,915 ) (1.83 )
255,785 12.65
(51,029 ) (2.52 )
204,756 10.13

164,643
37,113
201,756

8.14
1.84
9.98

0.43
383,327

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเฉพาะกิ จการ
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
งบกาไร (ขาดทุน)

งบตรวจสอบ
2559

รายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้จากการให้เช่ าและบริ การ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ต้ นทุนจากการดาเนินงาน
ต้นทุนการจากการให้เช่ าและบริ การ
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
รวมต้ นทุนจากการดาเนินงาน
กาไรขั้นต้ น
รายได้เงิ นปันผล
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและให้บริ การ
ขาดทุนจากการลดทนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิ น
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี
กาไรต่อหุ ้นส่วนขั้นพื้นฐาน (หน่ วย : บาท/หุ ้น)
จานวนหุ ้นสามัญ (หน่ วย : พันหุ ้น)
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หน่วย : พันบาท

174,147
59,123
233,270

%
74.65
25.35
100.00

2560
176,744
114,027
290,771

%

2561

%

60.78
39.22
100.00

264,788
36,513
301,301

87.88
12.12
100.00

71,471
30.64
39,422
16.90
110,893
47.54
122,377
52.46
37,966
16.28
10,613
4.55
(6,700 ) (2.87 )
(54,432 ) (23.33 )
(29,904 ) (12.82 )
79,920
34.26
(8,243 ) (3.53 )
71,677
30.73

80,663
27.74
72,531
24.94
153,194
52.69
137,577
47.31
59,291
20.39
18,536
6.37
(11,432 ) (3.93 )
(65,852 ) (22.65 )
(31,421 ) (10.81 )
106,699
36.70
(9,844 ) (3.39 )
96,855
33.31

98,429
23,027
121,456
179,845
41,176
19,515
(4,720 )
(70,058 )
(72,291 )
(26,432 )
67,035
(19,508 )
47,527

32.67
7.64
40.31
59.69
13.67
6.48
(1.57 )
(23.25 )
(23.99 )
(8.77 )
22.25
(6.47 )
15.77

0.20
357,334

0.25
383,327

0.12
383,327

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสดรวม
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่ อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากการดาเนินงาน
รายได้เงิ นปันผล
ขาดทุนจากราคาทุนของสิ นค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิ ทจี่ ะได้รับ (โอนกลับรายการ)
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจาหน่ าย
กาไรจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุนหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กาไรจากการจาหน่ ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หนี้ สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ค่าเสื่อมราคา
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร)ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดาเนินงาน (เพิม่ ขึน
้ ) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดาเนินงานเพิม่ ขึน
้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงิ นมัดจารับจากค่าเช่ าโกดังและทีด่ ิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่ าย) จากการดาเนินงาน
เงิ นสดรับดอกเบี้ย
เงิ นสดรับภาษีเงิ นได้
เงิ นสดจ่ายภาษีเงิ นได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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หน่วย : พันบาท

งบตรวจสอบ
2560

2561

133,310

183,444

252,785

(21 )
1,396
7
1,310
116,315
(4,103 )
168
6,000
1,785
(523 )
(663 )
43,889
298,870

(1 )
(1,820 )
7
(478 )
(7,030 )
(1,830 )
131,187
(530 )
25,709
1,864
485
(1,067 )
43,090
373,030

78
(1,294 )
7
(1,074 )
132,042
4,530
8,353
2,526
(790 )
36,915
434,078

6,611
160,066
(876 )
5,332
(11,738 )

2,169
(265,864 )
32,109
(25 )
3,267

(43,149 )
(56,977 )
12,923
(6,920 )
312

265,021
1,580
9,436
(254 )
(14)
734,034
666
(31,133 )
703,567

(40,480 )
6,456
3,204
(9,812 )
2,427
106,481
1,039
(34,175 )
73,345

(114,491 )
(4,949 )
(30,407 )
(5,518 )
(2,385)
182,517
782
6,407
(40,007 )
149,699

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสดรวม (ต่อ)
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
รายการ

งบตรวจสอบ
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดรับจากเงิ นปันผล
เงิ นสดรับจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
เงิ นสดรับจากการจาหน่ ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงิ นสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ร่ วม
เงิ นสดจ่ายซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงิ นสดจ่ายซื้อทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายเจ้าหนี้ ทรัพย์สิน
เงิ นสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายจากการกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่ าระยะยาว
เงิ นสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงิ นปันผลจ่าย
เงิ นสดจ่ายปันผลให้ผมู ้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดรับค่าหุ ้นเพิ่มทุน
เงิ นสดรับค่าหุ ้นจากผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดจ่ายค่าหุ ้นจากผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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หน่วย : พันบาท
2560

21

2561

(6,000 )
(175,597 )
(134,626 )
67,138
(249,064 )

1
2,547
7,030
(9,135 )
(36,396 )
1,956
(33,997 )

(993 )
(79,886 )
5,083
(75,796 )

(514,863 )
(13,216 )
250,129
(165,021 )
(2,453 )
(44,143 )
(17,747 )
(16,778 )
34,847
492
(488,753 )
(34,250 )
180,833
146,583

182,861
(14,010 )
(132,212 )
(4,014 )
(42,328 )
(23,000 )
(26,274 )
4,921
(54,056 )
(14,708 )
146,583
131,875

187,617
(1,765 )
50,000
(231,712 )
(17,351 )
(37,608 )
(49,833 )
(18,623 )
34,151
(5,747 )
(90,871 )
(16,968 )
131,875
114,907

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
รายการ

งบตรวจสอบ
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่ อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากการดาเนินงาน
รายได้เงิ นปันผล
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจาหน่ าย
กาไรจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุนหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กาไรจากการจาหน่ ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ขาดทุนจาการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่อมราคา
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดาเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงิ นมัดจารับจากค่าเช่ าโกดังและทีด่ ิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่ าย) จากการดาเนินงาน
เงิ นสดรับดอกเบี้ย
เงิ นสดรับภาษีเงิ นได้
เงิ นสดจ่ายภาษีเงิ นได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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หน่วย : พันบาท
2560

2561

79,920

106,699

67,035

(37,966 )
3
22,796
136
1,052
(112 )
29,904
95,733

(59,291 )
3
(479 )
(7,030 )
28,440
(751 )
1,108
(160 )
31,418
99,957

(41,176 )
(1,294 )
3
70,058
29,996
68
510
(672 )
26,429
150,957

(2,158 )
(1,411 )
(876 )
(802 )
(3,638 )

277
1,415
32,109
(268 )
(3,711 )

(9,079 )
(238 )
12,923
247
(5,508 )

985
(657 )
(113 )
2,312
89,375
112
(9,958 )
79,529

10,736
(2,391 )
(478 )
(5,594 )
960
133,012
159
(7,223 )
125,948

(549 )
123
3,624
(4,284 )
(960 )
147,256
414
1,386
(14,829 )
134,227
ข้อมูลบริ ษทั
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ (ต่อ)
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
รายการ

งบตรวจสอบ
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดรับจากเงิ นปันผล
เงิ นสดรับจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
เงิ นสดรับจากการจาหน่ ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงิ นสดรับเงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงิ นสดจ่ายเงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงิ นสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดจ่ายซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงิ นสดจ่ายซื้อทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายเจ้าหนี้ ทรัพย์สิน
เงิ นสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงิ นสดจ่ายจากการกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงิ นสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายจากการกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่ าระยะยาว
เงิ นสดรับค่าหุ ้นเพิ่มทุน
เงิ นสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงิ นปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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หน่วย : พันบาท
2560

2561

37,966
(175,426 )
(77,898 )
(215,358 )

59,291
2,547
7,030
(8,674 )
(5,938 )
752
55,008

41,176
50,000
(72,000 )
(173,764 )
222,384
(1,060 )
(48,356 )
12,218
30,598

(70,000 )
(2,128 )
72,000
(10,000 )
250,129
(88,888 )
(1,580 )
34,848
(29,841 )
(17,747 )
136,793
964
10,508
11,472

(45,000 )
(2,276 )
92,000
(30,000 )
(132,212 )
(3,405 )
(31,427 )
(23,000 )
(175,320 )
5,636
11,472
17,108

161,000
(123 )
66,000
(115,000 )
50,000
(231,712 )
(16,854 )
(26,364 )
(49,833 )
(162,886 )
1,939
17,108
19,047
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13.1.3 อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินรวม

หน่ วย

2559

งบตรวจสอบ
2560

2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาการชาระหนี้
วงจรเงินสด

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.06
0.37
0.62
7.78
45.80
2.21
165.16
5.31
68.74
143.34

1.10
0.30
0.07
8.09
45.12
1.91
191.10
3.60
101.39
134.83

1.12
0.31
0.13
8.43
43.30
1.80
202.78
5.37
67.98
178.10

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%
%
%
%
%
%

19.67
9.01
1.61
451.91
6.39
4.35

26.20
11.51
1.36
36.13
8.00
4.69

24.28
22.88
1.45
32.36
9.84
6.06

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์

%
%
เท่า

2.49
6.86
0.39

2.87
7.19
0.36

3.85
8.52
0.39

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลต่อหุน้
กาไรสุทธิต่อหุน้ ส่วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้

เท่า
เท่า
เท่า
%
บาท
บาท
บาท

0.64
0.47
16.64
15.82
0.05
0.28
7.89

0.63
0.43
2.54
16.08
0.06
0.30
8.03

0.52
0.60
5.04
24.70
0.12
0.43
9.34
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หน่วย

2559

งบตรวจสอบ
2560

2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาการชาระหนี้
วงจรเงินสด

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.60
0.08
0.31
29.02
12.58
4.74
77.01
(61.12)

0.55
0.11
0.52
32.38
11.28
5.42
67.35
(53.68)

0.41
0.11
0.46
22.30
16.37
3.67
99.46
(81.85)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%
%
%
%
%
%

52.46
26.26
20.83
129.85
25.43
4.09

47.31
20.74
26.77
208.90
26.28
4.50

59.69
34.87
20.14
127.75
13.13
2.19

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์

%
%
เท่า

2.53
3.52
0.10

2.90
3.91
0.11

1.45
2.47
0.11

อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลต่อหุน้
กาไรสุทธิต่อหุน้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้

เท่า
เท่า
เท่า
%
บาท
บาท
บาท

0.58
0.75
3.00
24.76
0.05
0.20
5.57

0.53
0.79
4.24
23.75
0.06
0.25
5.65

0.49
0.45
5.65
104.85
0.12
0.12
5.66
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14. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
14. 1 คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ น
14.1.1 ภาพรวมการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
ในปี 2561 บริษั ท มีร ายได้ร วม 2,050.98 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากปี 2560 จ านวน 263.704 ล้า นบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.75
ในปี 2561 บริษัทจึงมีโครงสร้างรายได้เปลี่ยนแปลงจากปี ท่ผี ่านมาโดยมีรายได้รวม 2,050.98 ล้านบาท
แบ่งออกเป็ น รายได้จากการขายแป้ งสาลีจานวน 1,399.79 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 68.25 รายได้ค่าธรรมเนียม
ขนถ่ายและบริการจานวน 155.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.56 รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าจานวน 71.36 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.48 รายได้จากการขายน้ ามันปาล์มจานวน 99.84 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยะละ 4.87 รายได้จาก
การขายกระสอบพลาสติกจานวน 25.85 ล้านบบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.26 รายได้ค่าเช่าคลังสินค้าและค่าเช่าโรงงาน
จานวน 56.85 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.77 รายได้บริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์จานวน 175.24 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 8.54 รายได้ค่าเช่าห้องพักอาศัยจานวน 1.22 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.06 และรายได้อ่นื รวมจานวน
29.24 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.43 ของรายได้รวม ทาให้รายได้รวมในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 เพิม่ ขึ้น
จานวน 263.70 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.75 กาไรสุทธิในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 บริษทั มีกาไรสุทธิ
รวมในปี 2561 จานวน 164.64 ล้านบาท ในปี 2560 จานวน 116.61 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 48.032 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.19 ปั จจัยสาคัญทีท่ าให้กาไรสุทธิโดยรวมเพิม่ ขึน้ คือ บริษทั มีกาไรจากธุรกิจขนถ่ายและบริการ รวมถึง
บริการรับฝากเก็บสินค้าเพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมา
สาหรับผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการในปี 2561 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ 47.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560
บริษัทมีกาไรสุทธิ 96.86 ล้านบาท ลดลงจานวน 49.33 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 50.93 สาเหตุ หลักเนื่องจากใน
ปี 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการลดเงินลงทุนบริษทั ย่อยจานวน 70.06 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีรายได้เงินปั น
ผลจากบริษทั ย่อยจานวน 41.18 ล้านบาท ซึง่ ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้เงินปั นผลจากบริษทั ย่อยจานวน 59.29 ล้าน
บาท ลดลงจานวน 18.11 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.55 ดังนัน้ เมื่อตัดรายการดังกล่ าว บริษัทฯมีกาไรสุทธิหลัง
หักผลขาดทุนจากการลดเงินลงทุนและเงินปั นผลจากบริษทั ย่อย จานวน 76.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 บริษทั ฯ
มีกาไรสุทธิหลังหักเงินปั นผลจากบริษทั ย่อยจานวน 37.57 ล้านบาท เท่ากับบริษทั ฯมีกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จานวน 38.84
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 103.41
สาเหตุ หลักเกิดจากบริษัท ฯ มีรายได้จากการขนถ่ ายและบริการเพิ่มขึ้น และบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริการลดลง รวมถึงบริษัท ฯ ได้มีก ารชาระหนี้ เงินกู้ให้กบั สถาบัน การเงิน ทาให้ต้นทุ นทางการเงินบริษัทลดลง
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิโดยรวมเพิม่ ขึน้
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14.1.2 การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
รายได้จากงบกาไรขาดทุนรวม
โครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริการ
ธุรกิ จขนถ่ายและบริ การ
ธุรกิ จรับฝากเก็บสินค้า
ธุรกิ จเช่าคลังสินค้า/โรงงาน/ที่ดิน
ธุรกิ จท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์
ธุรกิ จเช่าอพาร์ทเมนต์
รวมธุรกิจบริการ
ธุรกิจขายสินค้ า
ธุรกิ จโรงงานแป้ งสาลี
ธุรกิ จโรงงานน้ ามันปาล์ม
ธุรกิ จโรงงานกระสอบพลาสติก
รวมธุรกิจขายสินค้ า
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ อนื่
กาไรจากการแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
รายได้อนื่ ๆ
รวมรายได้ อนื่
รายได้ รวม

2559
มูลค่ า

2560
%

มูลค่ า

%

หน่วย : พันบาท
2561
มูลค่ า
%

121,169
35,870
77,503
34,213
2,651
271,406

6.90
2.04
4.42
1.95
0.15
15.46

111,686
19,795
87,980
83,184
1,017
303,662

6.25
1.11
4.92
4.65
0.06
16.99

155,087
71,361
56,850
175,240
1,217
459,755

7.56
3.48
2.77
8.54
0.06
22.42

1,338,836
58,258
1,397,094
59,124

76.27
3.32
79.59
3.37

1,303,296
42,272
1,345,568
114,027

72.92
2.37
75.29
6.38

1,399,787
99,842
25,845
1,525,474
36,513

68.25
4.87
1.26
74.38
1.78

485
0.03
23,532
1.32
24,017
1.34
1,787,274 100.00

4,351
24,885
29,236
2,050,978

0.21
1.21
1.43
100.00

523
0.03
27,300
1.56
27,823
1.58
1,755,447 100.00

หมายเหตุ รายได้หกั รายการระหว่างกันแล้ว
บริษัท และบริษัท ย่ อ ยมีรายได้จ ากการดาเนิ น ธุ รกิจแบ่ งเป็ น 3 กลุ่ ม คือ ธุ รกิจ บริก าร ธุร กิจ ขายสิน ค้า
และธุรกิจ-อสังหาริมทรัพย์
1. ธุรกิจบริก าร ได้แก่ ธุรกิจขนถ่ ายสินค้าและบริการ ธุรกิจรับฝากเก็บสิน ค้า ธุรกิจให้เช่าคลังสิน ค้า/
โรงงาน ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ และธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัย
2. ธุรกิจขายสินค้า ได้แก่ ธุรกิจโรงงานแป้ งสาลี ธุรกิจโรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม และธุรกิจโรงงานกระสอบ
พลาสติก
3. ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

149

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

ธุรกิ จขนถ่ายและบริการ
ตารางแสดงปริมาณสิ นค้าหลักส่งออก
หน่วย : เมตริกตัน
ปริมาณสิ นค้าออก
น้าตาลทรายดิบ (BULK)
น้าตาลทรายขาว
รวมสิ นค้าออก

2559
221,755.99
249,385.15
471,141.14

2560
185,287.48
215,992.00
401,279.48

2561
275,195.77
431,955.10
707,150.87

จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณน้าตาลส่งออกในปี 2559 มีจานวน 4.71 แสนตัน ในปี 2560 มีจานวน 4.01 แสนตัน
และในปี 2561 มีจานวน 7.07 แสนตัน เมื่อเปรียบเทียบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2561 มีปริมาณน้าตาลส่งออกเพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2559 จานวน 2.36 แสนตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50.10 และเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน 305.87 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 76.23
ดังนัน้ ในปี 2561 จึงทาให้บริษัทมีรายได้ขนถ่ายและบริการจานวน 155.09 ล้านบาท ในปี 2560 จานวน
111.69 ล้านบาท และในปี 2559 จานวน 121.17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2561 มีรายได้เพิม่ ขึน้
จาก
ปี 2559 จานวน 33.92 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ28 และเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน 43.401 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 38.86 เนื่องจากในปี 2561 ลูกค้ามาใช้บริการมากขึน้ กว่าปี ทผ่ี ่านมา
ธุรกิ จรับฝากเก็บสิ นค้า
หน่วย : เมตริกตัน
ปริมาณสิ นค้าเข้า
น้าตาลทรายดิบ (BULK)
น้าตาลทรายขาว
รวมสิ นค้าเข้า

2559
159,551.89
234,543.05
394,094.94

2560
227,621.40
217,264.25
444,885.65

2561
234,169.67
445,912.65
680,082.32

จากตารางจะเห็น ได้ว่าปริม าณน้ า ตาลเข้ามาใช้บ ริก ารในปี 2559 มีจานวน 3.94 แสนตัน ในปี 2560
มีจานวน 4.45 แสนตัน และในปี 2561 มีจานวน 6.80 แสนตัน เมื่อเปรียบเทียบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2561 มีปริมาณ
น้ าตาลเข้ามา ใช้บริการเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จานวน 2.86 แสนตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 72.57 และเพิม่ ขึน้ จากปี 2560
จานวน 2.35 แสนตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.87
ดังนัน้ ในปี 2561 บริษทั มีรายได้รบั ฝากสินค้าจานวน 71.36 ล้านบาท ในปี 2559 มีจานวน 35.87 ล้านบาท
และในปี 2560 มีจานวน 19.79 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมาพบว่าในปี 2561 บริษทั มีรายได้เพิม่ ขึน้ จากปี 2559
จานวน 35.49 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 98.95 และเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน 51.57 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
260.50 เนื่องจากปริมาณน้าตาลทีเ่ ข้ามาใช้บริการมากกว่าปี ทผ่ี ่านมา
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ธุรกิ จให้เช่าคลังสิ นค้า/โรงงาน
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้บริษัทย่อยเช่าคลังสินค้าทัง้ แบบกระสอบและแบบเทกองเพื่อรับฝากเก็บสินค้า
น้าตาล รอการส่งมอบให้ผซู้ อ้ื ต่างประเทศ และเช่าเพื่อประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจโรงงานแป้ งสาลี ธุรกิจโรงงานทอ
กระสอบ ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ และบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ให้บริษทั อื่นเช่าโรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม จึงทาให้
ในปี 2561
บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าโรงงานและที่ดินจานวน 56.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จานวน
31.130 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 35.39 เนื่องจากบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด (บริษทั ย่อย) ได้ยกเลิกสัญญา
เช่าโรงงานกับบริษทั อื่นเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2561
ธุรกิ จท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์
ในปี 2561 บริษทั มีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์จานวน 175.24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
8.54 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์จานวน 83.18
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 92.06 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 110.67 เนื่องจากในปี 2561 มีลกู ค้ามาใช้บริการท่าเทียบ
เรือคอนเทนเนอร์มากขึน้
ธุรกิ จให้เช่าห้องพักอาศัย
บริษัท มีอ าคารพัก อาศัย ขนาด 45 ห้อ ง ตัง้ อยู่ในซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ต าบลสาโรงใต้
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทได้ให้บริษัทอื่นเช่าเหมาทัง้ หมด ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการ
ให้เช่าห้องพักอาศัย จานวน 1.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน 2 แสนบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.67
ธุรกิ จโรงงานแป้ งสาลี
บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายแป้ งสาลีให้กบั ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมผลิตขนมปั ง บะหมี่สด บะหมีส่ าเร็จรูป
และผูป้ ระกอบการรายย่อย ได้แก่ เบเกอรี่ ขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว และขนมอบนานาชนิด นอกจากนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์พลอยได้สว่ นหนึ่ง คือราข้าวสาลี ซึง่ จะจาหน่ายให้แก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ในปี 2561 บริษทั มีรายได้จากการขายแป้ งสาลีจานวน 1,399.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 68.25 ของรายได้รวม
ซึง่ เมื่อเทียบกับปี 2560 บริษทั มีรายได้จากการขายแป้ งสาลีจานวน 1,303.30 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 96.49 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.41 และเมื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปี 2561 บริษทั มีกาไรสุทธิ 106.59 ล้านบาท และใน
ปี 2560 บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 105.65 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 0.95 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.90
ธุรกิ จโรงกระสอบ
บริษัทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายกระสอบพลาสติกสานให้กบั ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานน้ าตาล
โรงงานแป้ งสาลี และผูป้ ระกอบการรายย่อย ได้แก่ ข้าวสาร น้าแข็ง ดิน ทราย เป็ นต้น
ในปี 2561 บริษั ท มีรายได้ จากการขายกระสอบพลาสติ ก จ านวน 25.84 ล้านบาท คิด เป็ นร้อยละ 1.26
ของรายได้รวม ซึง่ เมื่อเทียบกับปี 2560 บริษทั มีรายได้จากการขายจานวน 25.84 ล้านบาท ลดลงจานวน 16.43 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 38.86 และในปี 2561 บริษทั ได้บนั ทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ จานวน 8.87 ล้านบาท
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กาไรขัน้ ต้น
ในปี 2561 บริษัท มีก าไรขัน้ ต้ น รวมจ านวน 500.92 ล้านบาท ในปี 2560 มีจ านวน 461.98 ล้า นบาท
และในปี 2559 มีจานวน 339.82 ล้านบาท บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2560 จานวน 38.94 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.43 และเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จานวน 161.09 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 47.41
กาไรสุทธิ
ในปี 2561 บริษทั มีกาไรสุทธิเท่ากับ 164.64 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 116.61 ล้านบาท และในปี 2559
เท่ากับ 99.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 กาไรสุทธิเพิ่มขึน้ จานวน 48.03 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.19
และเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จานวน 65.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65.63
สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงิ นทุน
ในระหว่างปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ ากับ 1.06 เท่ า 1.10 เท่า และ 1.12 เท่ า
ตามลาดับ ซึ่งในปี 2561 บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 และปี 2559 เกิดจากบริษัทมีสนิ ทรัพย์
หมุนเวียน จานวน 1,356.55 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 114.91 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าจานวน 261.94 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจานวน 872.18 ล้านบาท ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 84.34
ล้านบาท สินทรัพย์ท่ถี ือไว้เพื่อขาย 7.14 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 16.04 ล้านบาท และหนี้สนิ หมุนเวียนจานวน
1,207.10 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 819.27 ล้านบาท เกิดจากการซือ้ วัตถุดบิ ข้าว
สาลีจากต่างประเทศ เจ้าหนี้การค้าจานวน 230.62 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 121.71
ล้านบาท หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น 35.50 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2559 ถึง 2561 บริษทั มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ 45.80 วัน 45.12 วัน และ 43.30 ตามลาดับ
บริษทั มีระยะเวลาในการชาระหนี้เฉลีย่ 68.74 วัน 101.39 วัน และ 67.98 วัน ตามลาดับ และวงจรเงินสดใน ปี 2559
เท่ากับ 143.34 วัน ในปี 2560 เท่ากับ 134.83 และในปี 2561 เท่ากับ 178.10 วัน อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริหาร ได้
ควบคุมการให้เครดิตกับลูกค้าและเร่งรัดการเก็บหนี้จากลูกหนี้ให้เร็วขึน้
กระแสเงิ นสด
ตารางสรุปกระแสเงิ นสด
หน่วย : พันบาท
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

2559
703,567
(249,064)
(488,753)
(34,250)
146,583

2560
73,345
(33,997)
(54,056)
(14,708)
131,875

2561
149,699
(75,796)
(90,871)
(16,968)
114,907

ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดได้มาในกิจกรรมดาเนินงาน 149.70 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
75.80 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 90.87 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงสุทธิ 16.97 ล้านบาท ทาให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 2561 จานวน 114.91
ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนหลักๆ มาจากการซือ้ สินทรัพย์ถาวรและพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ ทีด่ นิ ปรับปรุง
คลังสินค้า สานักงาน ถนน เครื่องจักรและอุปกรณ์อ่นื ๆ เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เกิดจากบริษั ทนาเงินกู้ซ้อื
วัตถุดบิ ในบริษทั ย่อยและดอกเบีย้ จ่ายให้กบั สถาบันการเงิน
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แหล่งเงิ นทุน
ในปี 2561 บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีวงเงิน เบิก เกิน บัญ ชีจ านวน 122 ล้านบาท ใช้ไป 1.58 ล้า นบาท
คงเหลือ 120.42 ล้านบาท บริษทั ฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน รวมจานวน 893 ล้านบาท
เบิกใช้ไปจานวน 95 ล้านบาท คงเหลือจานวน 798 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ระยะสัน้ (ร่วมกัน )
จานวน 100 ล้านบาท ใช้ไปจานวน99 ล้านบาท คงเหลือจานวน 1 ล้านบาท บริษัทย่อยมีวงเงินกูร้ ะยะสัน้ ทรัสต์รซี ที
รับซือ้ ลูกหนี้ และแฟคเตอริง่ จานวน 400 ล้านบาท ใช้ไปจานวน 200 ล้านบาท คงเหลือ 200 ล้านบาทและวงเงินเลต
เตอร์ออฟเครดิตจานวน 2,810 ล้านบาท ใช้ไปจานวน 528.79 ล้านบาท คงเหลือจานวน 2,281.21 ล้านบาท และ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จานวน 2,015 ล้านบาท ใช้ไปจานวน 86.09 ล้านบาท คงเหลือจานวน
1,928.91 ล้านบาท และวงเงิน ร่วมกันในเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสรีซีท เงินกู้ระยะสัน้ และสัญ ญาซื้อขายเงิน ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า เลตเตอร์ออฟเครดิตจานวน 18,000 USD ใช้ไปจานวน 1,541 USD คงเหลือจานวน 16,459
USD วัตถุประสงค์เพื่อนาไปซือ้ วัตถุดบิ เพื่อผลิตสินค้า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีวงเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
จานวน 875 ล้านบาท ชาระคืนเงินกูไ้ ปแล้ว 485.60 ล้านบาท คงเหลือเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบัน 389.40 ล้านบาท
14.1.3 ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 5,460.23 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น
จานวน 446.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.90 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมจานวน 5,014.52 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2560 โดยแบ่งสินทรัพย์ดงั นี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิจานวน 4,072.56 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 74.59 ของสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2560 จานวน 834.83 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
25.79 และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบริษทั มีจานวน 7.86 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.14 ของสินทรัพย์รวม
เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2560 ลดลงจานวน 468.57 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 98.35 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได้
โอนบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเข้าบัญชีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 428.99 ล้านบาท
สิ นค้าคงเหลือ
ณ 31 ธัน วาคม 2561 บริษั ท มี สิน ค้ า คงเหลือ จ านวน 872.18 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นร้อ ยละ 15
ของสินทรัพย์รวม ซึง่ ประกอบด้วยวัตถุดบิ 556.88 ล้านบาท งานระหว่างทา 58.39 ล้านบาท สินค้าสาเร็จรูป 30.30 ล้านบาท
วัส ดุ ส้นิ เปลือ ง 3.48 ล้านบาท อะไหล่ แ ละวัสดุ โรงงาน 5.51 ล้ านบาท และสิน ค้า ระหว่ า งทาง 218.29 ล้า นบาท
บริษทั ได้ตงั ้ ค่าเผื่อการมูลค่าสินค้าคงเหลือ จานวน 0.66 ล้านบาท

153

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
หน่วย : พันบาท
รายการ
ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับทีอ่ ยู่ในกาหนดชาระ
แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มากกว่า 9 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ปี 2559
136,922

ปี 2560
135,806

ปี 2561
177,617

74,603
271
17,657
229,453
(17,657)
211,796

70,335
734
15,888
222,919
(15,827)
207,092

76,122
308
41
14,784
268,872
(14,753)
254,119

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีลกู หนี้การค้าบริษทั จานวน 254.12 ล้านบาท และลูกหนี้อ่นื จานวน 7.82 ล้านบาท
รวม 261.94 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.80 ของสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ จานวน 44.23 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
20.32 เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2560
หนี้ สิน
หนี้สนิ รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 1,878.45 ล้านบาท ลดลง
จ านวน 58.03 ล้านบาท หรือเพิ่ มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเที ยบกับ หนี้ สินรวม 1,936.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
โดยแบ่งหนี้สนิ ดังนี้
เงิ นกู้ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งรวมจานวน 631.65 ล้านบาท
คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 12.60 ของหนี้ สิน รวม เพิ่ ม ขึ้น จ านวน 182.86 ล้ า นบาท หรือ เพิ่ ม ขึ้น ร้ อ ยละ 40.74
เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2559 โดยแบ่งเป็ นเงินกู้ยมื ในรูปตั ๋วสัญญาใช้เงิน จานวน 236 ล้านบาท และบริษัทย่อย
แห่งหนึ่งได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหนี้ทรัสต์รซี ที จานวน 395.65 ล้านบาท เพื่อนาเข้าวัตถุดบิ ข้าวสาลี
จากต่างประเทศใช้ในธุรกิจผลิตแป้ งสาลี
เงิ นกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมจานวน 389.40 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 7.13 ของหนี้ สนิ รวมโดยแบ่ งออกเป็ นส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกาหนดช าระภายในหนึ่ งปี จานวน
121.71 ล้านบาท และเงินกูร้ ะยะยาวจานวน 267.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2561 จานวน 571.12 ล้านบาท
ลดลงจานวน 181.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3182 เนื่องจากในปี 2561 บริษทั ได้ชาระคืนเงินต้นระหว่างปี จานวน
231.71 ล้านบาท และได้กเู้ พิม่ จานวน 50 ล้านบาท
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ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผู้ถ ือหุ ้นของบริษ ัทฯ และบริษ ัทย่อย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 3,581.78 ล้า นบาท
เพิม่ ขึน้ จานวน 504.20 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.39 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถอื หุน้ 3,077.58 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2560 โดยมีการเปลีย่ นแปลงดังนี้
- เพิม่ ขึน้ จากกาไรสุทธิสาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 201.76 ล้านบาท
- เพิม่ ขึน้ จากกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับปี จานวน 342.49 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินปั นผลจ่าย จานวน 49.83 ล้านบาท
- ลดลงจากเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยภายในการควบคุมเดียวกัน จานวน 0.14 ล้านบาท
- เพิม่ ขึน้ ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย จานวน 28.54 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินปั นผลจ่ายส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย จานวน 18.62 ล้านบาท
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นงานในอนาคต
ธุรกิ จคลังสิ นค้า
(1) ด้านการคมนาคม
บริษัทฯ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าเจ้าพระยาในเขตจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็ นทางออกสู่อ่าวไทย ปั จจุบนั มีการสร้าง
ถนนและสะพานเชื่อมต่อทาให้การคมนาคมจากภาคหนึ่งไปสู่อกี ภาคหนึ่งของประเทศมีความสะดวกและรวดเร็วขึน้
เช่น ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพระรามทีส่ อง สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนบูรพาวิถแี ละอื่นๆ เชื่อมต่อเส้นทางจาก
จังหวัดภาคเหนือได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุ โลก สุโขทัย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่
นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ภาคกลางอันได้แก่ อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ผ่านลงไปสู่ภาคใต้โดยใช้ถนน
พระรามสองเป็ นเส้ น ทางคมนาคมหลัก หรือ ไปสู่ ภ าคตะวัน ออกโดยผ่ า นออกไปทางถนนบู ร พาวิถี ห รือ เข้า สู่
จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม จากที่กล่าวข้างต้นทาให้การขนส่งสินค้าไปมาจากภาคหนึ่ง
สู่อกี ภาคหนึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าเดิม ดังนัน้ การส่งสินค้าจากภาคต่ างๆ เข้ามา
ใช้บ ริก ารเก็บ พัก สิน ค้า เพื่อ รอการขนถ่ า ยขึ้น เรือ เดิน สมุ ท รมีค วามสะดวกมากขึ้น ประกอบกับ ที่ตัง้ ของบริษัท ฯ
เป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างการคมนาคมขนส่งทางบกและขนถ่ายขึน้ เรือเดินสมุทรเพื่อขนส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
โดยทางทะเลจึงเป็ นข้อได้เปรียบทีท่ าให้บริษทั ฯ สามารถให้บริการแก่ลกู ค้าได้กว้างขวางยิง่ ขึน้
(2) นโยบายของทางราชการ
เนื่องจากในอนาคตทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะปิ ดท่าเทียบเรือคลองเตยซึ่งเป็ นแหล่ง
ชุมชนพักอาศัยใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าไปเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเทียบ
เรือน้าลึกทีศ่ รีราชา หรือแหลมฉบังแทน ในขณะทีธ่ ุรกิจขนส่งสินค้ากาลังขยายออกไปแต่ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ยังไม่ ได้มีก ารประกาศกาหนดนโยบายและระยะเวลาที่ชดั เจน อั นจะส่งผลกระทบกับ ผู้คนที่พ ักอาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคีย งไม่ ว่ าจะด้วยเสีย ง ฝุ่ นละออง การจราจรที่ค ับ คังและควั
่
น เสีย จากรถบรรทุ ก และเรือ เดิน สมุ ท รขนาดใหญ่
ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ที่สมั พันธ์กบั ธุรกิจในบริเวณท่าเทียบเรือคลองเตยต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ ท่ี
จะเปลีย่ นแปลงไปในอนาคต ในส่วนของบริษัทฯ ย่อมได้รบั ผลกระทบบางส่วนจากการทีเ่ รือเดินสมุทรเข้ามาเทียบท่า
ใช้บริการต่อเนื่องจากการใช้ท่าเทียบเรือคลองเตยซึง่ มีทงั ้ ผลดีและผลเสีย
ในด้านผลเสีย คือ จานวนเรือ ที่ใช้บ ริก ารอาจลดลงเนื่ อ งจากเรือเดิน สมุ ท รขนาดใหญ่ ท่ี เข้ามารับ สิน ค้า
ในกรุงเทพฯ (คลองเตย) จะไม่เข้ามาในแม่น้าจากการลาเลียงสินค้า
ในด้านดี คือ สินค้าที่บรรทุกมาจากภาคต่างๆ โดยเส้นทางรถยนต์จะนาเข้ามาใช้บริการที่คลังสินค้าของ
บริษทั ฯ ซึง่ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าเจ้าพระยาและอยู่ในเขตจังหวัดปริม ณฑลไม่ต้องส่งเข้าไปในเขตกรุงเทพมหานครหรือขนส่ง
เป็ นระยะ-ทางไกลถึงท่าเทียบเรือน้ าลึก เนื่องจากเรือบรรทุกสินค้าทีม่ ขี นาดกลางยังสามารถเข้ามาเทียบท่ายังท่าเทียบ
เรือของบริษัทฯ เพื่อขนถ่ายสินค้าได้เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางบกให้แก่เจ้าของสินค้าทาให้การ
ให้บริการท่าเทียบเรือ การรับฝากสินค้าและการให้บริการขนถ่ายสินค้าจากลูกค้ารายใหม่เกิดขึน้
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ธุรกิ จแป้ งสาลี
(1) การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ
การเปลีย่ นเงื่อนไขทางการค้าของประเทศผูส้ ่งออกรายใหญ่ เช่น การทาข้อตกลง FTA กับประเทศสหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลียและแคนาดา ทาให้บริษทั สามารถนาเข้าวัตถุดบิ โดยไม่ต้องชาระค่าภาษีอากรขาข้า หรือการเพิม่ ภาษีอากรขา
ออกของประเทศจีนจาก 5% เป็ น 25% เพื่อจากัดการส่งออกแป้ งสาเร็จ รูปทาให้ผู้นาเข้าแป้ งสาลีในไทย ไม่สามารถ
นาเข้าแป้ งสาลีราคาถูกเข้ามาได้ต่อไปอีก แต่หากมาตรการดังกล่าวยกเลิกไปโรงงานแป้ งสาลีในไทยอาจจะต้องกลับมา
แข่งขันกับแป้ งจีนอีก
(2) พฤติกรรมการบริโภค
ปั จ จุบ ัน ผู้บ ริโภคหัน มาบริโภคอาหารที่มีคุ ณ ค่ า ต่ อ สุข ภาพมากขึ้น เช่ น ขนมปั ง โฮลวีต ซึ่งจะมีก ากใย
และวิตามิน แร่ธาตุมากกว่า ขนมปั งธรรมดา หรือบะหมี่ก่งึ สาเร็จรูปโฮลวีต เป็ นต้น ทาให้บริษัทมีโอกาสในการกาไร
จากการบริโภคแป้ งโฮลวีต เพิม่ มากขึน้
(3) การนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ามาใช้ในธุรกิจ
ปั จจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาซอฟท์แวร์ ERP ซึง่ เป็ นซอฟท์แวร์ทถ่ี ูกใช้ในองค์กรทีม่ คี วามทันสมัย
เพื่อต้องการชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เนื่องจากซอฟท์แวร์ดงั กล่าวสามารถบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรให้เป็ น
แบบรวมศูนย์ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของ แต่ละหน่วยงานทีเ่ ป็ นภาคสนับสนุน (Back Office) เข้าด้วยกัน และประมวล
เป็ นสารสนเทศทีช่ ่วยให้การตัดสินใจของผูบ้ ริหารนัน้ ถูกต้องและรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ธุรกิ จโรงงานกลันน
่ ้ามันปาล์ม
(1) พฤติกรรมการบริโภค
สถานการณ์ ปัจจุบนั ของน้ ามันปาล์ม พฤติกรรมการใช้น้ ามันปาล์มของประเทศที่พฒ
ั นาแล้วได้เปลี่ยนไป
ยอดการบริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ ริโภคหันมาบริโภคอาหารทีม่ ี คุณค่าต่อสุขภาพมากขึน้ ทาให้โรงงานผูผ้ ลิต
อาหารปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณค่าทางโภชนาการทีส่ งู ขึน้ เช่น เปลีย่ นชนิดน้ามันทีใ่ ช้เป็ นน้ ามัน
ราข้าวแทนน้ ามันปาล์ม ส่งผลให้ปัจจุบนั ผลผลิตปาล์มล้นตลาด มีผลต่อราคาวัตถุดบิ น้ ามันปาล์ม (Crude Palm Olein)
ตกต่าอย่างมาก
(2) นโยบายภาครัฐ
ราคาน้ ามันปาล์มมีความผันผวนสูง เนื่องจากเป็ นสินค้าควบคุมโดยมีความอ่อนไหวไปตามนโยบายของ
ภาครัฐบาล (Crude Palm Olein) การก าหนดมาตรการแก้ปั ญ หาที่ราคาตกต่ า และการดาเนิ น ธุรกิจต้องพิจ ารณา
นโยบายของภาครัฐประกอบควบคู่กนั ได้แก่ การกาหนด-เพดานการจาหน่ าย การแจ้งการขนย้าย การแจ้งปริมาณ
คงเหลือ สถานทีจ่ ดั เก็บ นโยบายการใช้พลังงานทดแทน นโยบายเพิม่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกปาล์ม เป็ นต้น
(3) สภาพภูมอิ ากาศ
ปาล์ม น้ า มัน เป็ น พืช ที่เติบ โตได้ดีในอากาศที่มีลัก ษณะร้อ นชื้น และมีฝ นตกชุ ก อย่ างสม่ า เสมอ ซึ่ง เป็ น
ภูมอิ ากาศทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับภาคใต้ของไทยรวมถึงประเทศอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึง่
มีภูมอิ ากาศส่งเสริมให้ปลูกได้ง่าย จึงเป็ นผูน้ าในการผลิตรายใหญ่ของน้ามันปาล์มโลก ส่งออกน้ามันปาล์มดิบทัวโลก
่
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเล้านุการบริษทั

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 0.004% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 30 เมษายน 2551
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท Industrial Engineering and Management
Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา















ประธานกรรมการ บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั เอกรัฐพัฒนา จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์เปเปอร์ จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั แพน-เปเปอร์ (1992) จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จากัด
กรรมการ บริษทั เอช. ซี. สตาร์ค จากัด
นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
กรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
ผูช้ านาญการพิเศษระดับวุฒวิ ศิ วกร สภาวิศวกร สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ
ประธานกรรมการ มูลนิธคิ ุณหญิงพรรณชืน่ รืน่ สิร ิ
ประธานกรรมการ มูลนิธอิ าจารย์ลยั อาจ ภมราภา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ประวัติการอบรม
 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 32)
 Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004)
 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 39/2004)
 Audit Committee Program (ACP รุน่ ที่ 11/2006)
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 107/2014)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2551-ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
 2555-ปั จจุบนั
: รองประธานกรรมการ
 2551-ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการ
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด(มหาชน)
 2551-ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการ
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
 2542-ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 ประธานกรรมการ บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั เอส ไอ พรอพเพอร์ต้ี จากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั น้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จากัด
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สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 4.96% และนางสุมติ รา
ชุตมิ าวรพันธ์ (ภรรยา) จานวนหุน้ 0.79% ของหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 15 ธันวาคม 2542
คุณวุฒิการศึกษา
 มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2543-ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการบริหาร
 2543-2560
: ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
 2551-ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด(มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
 กรรมการ บริษทั พาราไฮเทค จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการ บริษทั บริษทั บางกอกบูตกิ โฮเต็ล (ประเทศไทย) จากัด

รายงานประจาปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มหี ุน้
วันที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 30 เมษายน 2551
คุณวุฒิการศึกษา
 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2551-ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นบิดาของ นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มหี ุน้

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มหี ุน้

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 28 เมษายน 2559

วันที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 9 พฤษภาคม 2539

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไฟฟ้ ากาลัง)

คุณวุฒิการศึกษา
 วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา INDUSTRIAL TECHNOLOGY
ROGER WILLIAMS UNIVERSITY

ประวัติการอบรม
 Directors Certification Program (DCP รุ่นที่ 42/2004)
 Senior Executive Program (SEP รุน่ ที่ 16/2002)
SASIN Gradutate Institute Of Business Administration of
Chulalongkorn University
 Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by
Cochran Fellowship Program 1999

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 10/2004)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2559-ปั จจุบนั
: กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
 2561-ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
 2558-2560
: ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารซีไอเอ็มบี
 2545-2547
: กรรมการ
บริษทั เงินทุนกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
 ปั จจุบนั
: ทีป่ รึกษา
บริษทั น้าตาลครบุร ี จากัด(มหาชน)

ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2543-ปั จจุบนั
: รองประธานกรรมการบริหาร
 2543-2560
: รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นอาของ นายวินย์ ชินธรรมมิตร

การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จากัด
 กรรมการ บริษทั น้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จากัด
 กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 16.65% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 28 มิถุนายน 2543
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซีส หรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2561

การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
 กรรมการ บริษทั น้ าตาลเกาะกง จากัด
 กรรมการ บริษทั น้ าตาลสะหวันนะเขต จากัด
 กรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จากัด
 กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการ บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
 กรรมการ บริษทั สยามมันคงธุ
่ รกิจ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นบุตรของ นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 CFA Charter holder, Association for Investment
Management and Research (AIMR)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2550-ปั จจุบนั
: รองประธานกรรมการบริหาร
 2561-ปั จจุบนั
: ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
 2543-2560
: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
 2543-ปั จจุบนั
: กรรมการบริหาร
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด(มหาชน)
 2551-2560
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและ
การเงิน
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
 ปั จจุบนั
: กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่
จากัด (มหาชน)
 2560-ปั จจุบนั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด
(มหาชน)
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มหี ุน้

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มหี ุน้

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 28 ธันวาคม 2549

วันที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 28 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา
 เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
 อักษรศาตร์บณ
ั ทิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 Senior Executive Program, สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 62/2007)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2549-ปั จจุบนั
: กรรมการบริหาร
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
 2554-ปั จจุบนั
: กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด(มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการบริหาร บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
 กรรมการ บริษทั วัฒนกุลอ๊อกซิเย่น จากัด
 กรรมการ บริษทั มิตรเกษตรอุทยั ธานี จากัด
 กรรมการ บริษทั อุทยั ธานี ไบโอเอเนอยี่ จากัด

ประวัติการอบรม
 Role of the Chairman Program (RCP รุ่นที่ 38/2016)
 Directors Certification Program (DCP รุ่นที่ 224/2016)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2559-ปั จจุบนั
: กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน
 2561-ปั จจุบนั
: กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
 2559-ปั จจุบนั
: กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 ผูอ้ านวยการบริหาร สถาบันฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน
ปิ โตรเลียม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 0.04% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 24 ธันวาคม 2551

รายงานประจาปี 2561

การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการ บริษทั เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั น้ าตาลราชบุร ี จากัด และบริษทั ในเครือ
 กรรมการ บริษทั เน็ตแกตเจตส์ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา
 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 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA รุ่นที่ 5/2009)
 Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR รุ่นที่ 6/2009)
 Monitoring Quality of Financial Reporting (MFR รุ่นที่ 9/2009)
 Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 26/2009)
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 78/2009)
 Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 6/2011)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2552-ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
 2561-ปั จจุบนั
: กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
 2552-ปั จจุบนั
: กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษทั ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
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สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 0.05% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 25 กรกฎาคม 2550
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร BBA
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING
MERCER UNIVERSITY U.S.A.
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10
 หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน รุ่นที่ 3
 หลักสูตร Brain รุ่นที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรม
 Ultra wealth รุ่นที่ 2

รายงานประจาปี 2561

การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการ/ ประธานตรวจสอบ บริษทั ธนารักษ์ พัฒนสินทรัพย์ จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการ บริษทั เค เอส แอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษทั น้ าตาลสะหวันนะเขต จากัด
 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โรงงานน้ าตาล
นิวกรุงไทย จากัด
 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้ าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
 กรรมการ บริษทั เกาะกง แพลนเตชัน่ จากัด
 กรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จากัด
 กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์มลิ เลอร์ จากัด
 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิ้งกรุ๊พ จากัด
 กรรมการ บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จากัด
 กรรมการ บริษทั บางจากไบโอเอทานอล จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นหลานของ นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2550-ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
 2557-ปั จจุบนั
: กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษทั มัดแมน จากัด (มหาชน)
 2557-ปั จจุบนั
: กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั มาสเตอร์แอด จากัด (มหาชน)
 2556-ปั จจุบนั
: กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด(มหาชน)
 2550-ปั จจุบนั
: กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
 2546-ปั จจุบนั
: กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด(มหาชน)
 2560-ปั จจุบนั
: กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด
(มหาชน)
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สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 0.74% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 1.00% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 28 พฤศจิกายน 2549

วันที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 30 เมษายน 2551

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาโท สาขา INFORMATION SYSTEM,
UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A.

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี Marketing
California State University at San Bernardino (BA)
 ปริญญาโท MBA, Marketing and Management
Mercer University Atlanta, U.S.A.

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 62/2007)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2549-ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
 ผูบ้ ริหาร บริษทั บริษทั เค. ซี. เกษตรกรรม จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นหลานของ นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2551-ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
 2556-ปั จจุบนั
: กรรมการบริหาร
 2554-ปั จจุบนั
: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2551-ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นรีสอร์ท พัทยา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นบุตรเขย นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
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 กรรมการ/ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
 กรรมการ/ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นอาของ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 0.16% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 30 เมษายน 2551
คุณวุฒิการศึกษา
 อนุ ปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany
 Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2551-ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
 2554-ปั จจุบนั
: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2551-ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
 2547-ปั จจุบนั
: กรรมการ/ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/
กรรมการบริหาร
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
 2546-2558
: กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน
อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการ บริษทั แชมเปี้ ยน เฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้ าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
 กรรมการ บริษทั เค เอส แอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
 กรรมการ/ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
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สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 8.17% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 1 มกราคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
Schiller International University ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Bentley College
รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 126/20016)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2551-ปั จจุบนั
: กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บีบี แคปปิ ตอล จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั อ่อนนุ ชก่อสร้าง จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั มันคงสยามธุ
่
รกิจ จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั พาราไฮเท็ค จากัด
 กรรมการ บริษทั เค เค วูด้ อินดัสตรี จากัด
 กรรมการ บริษทั อมาโก้ จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

รายงานประจาปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มหี ุน้
วันที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 1 กุมภาพันธ์ 2561
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 143/20017)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2560-2561
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
 2561-ปั จจุบนั
: กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นบุตร นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
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รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มหี ุน้
วันที่ดารงตาแหน่ ง
 1 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิ จมหาบัณฑิตย์ (MBA)
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอิสเทิรน์ เอเชีย
 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอบ.)
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการอบรม
 นวัตกรรมก้าวไกล จัดโดยสถาบันเพิม่ ผลผลิต
 The Manager จัดโดยสถาบัน MPI
 การบริหารจัดการร้าน 7Eleven ทีป่ ระเทศญีป่ ่ นุ
จัดโดยบริษทั CP all
 เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยระดับบริหาร จัดโดย
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
 HR for NON – HR MANAGERS จัดโดยบริษทั ปั ญญธารา
 Internal Quality Audit for ISO 9001:2000
(Applicable to ISO 19011) จัดโดยบริษทั Azimuth
 การบริหารจัดการร้าน 7Eleven ทีป่ ระเทศสิงคโปร์
จัดโดยบริษทั CP all
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2562-ปั จจุบนั
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
 2561
: ผูช้ ่วยกรรมการผ็จดั การใหญ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
 2557-2559
: ผูจ้ ดั การอาวุโส
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
 2545-2556
: รองผูจ้ ดั การทัวไป
่
บริษทั ซีพ.ี ออลล์ จากัด (มหาชน)
 2535-2544
: ผูช้ ่วยหัวหน้าส่วน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เคเอสแอลแมททีเรียลซัพพลายส์
จากัด
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ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2550-2560
: ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
 2560-2561
: ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
 2562-ปั จจุบนั
: ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มหี ุน้
วันที่ดารงตาแหน่ ง
 1 กรกฎาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี
มหาลัยวิทยาลัยรามคาแหง

การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ประวัติการอบรม
 ประเด็นปั ญหาจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 Update มาตรฐานการบัญชีกบั การเตรียมการจัดทาบัญชี
ให้ถูกต้อง
 การยืน่ งบการเงินของผูท้ าบัญชีดว้ ยระบบการให้บริการรับงบ
การเงินผ่าน ทางอิเล็กทรอนิกส์
 ข้อผิดพลาดของรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 การวางระบบบัญชีให้มปี ระสิทธิภาพ
 การยืน่ งบการเงินของผูท้ าบัญชีดว้ ยระบบการให้บริการรับงบ
การเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
 40 ประเด็นการบันทึกบัญชีและการแก้ไขทางบัญชีขนั ้ สูง
 Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลใช้
ในปี 2560 และก้าวทัน IFRS ฉบับใหม่ทจ่ี กู นามาใช้ในอนาคต
 ประเด็นการเปลีย่ นแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3 ฉบับสาคัญ TFRS15 แลTFRS9} TFRS16
ทีม่ ผี ลบังคับใช้ 2562 และ 2563
 สรุปการเปลีย่ นแปลงและประเด็นทีส่ าคัญของ TFRS
(ฉบับปรับปรุง 2560) สาหรับสมาชิกและบุคคลทัวไปรุ
่ ่นที่ 2/61
 การจัดทา Cash Budgeting เพือ่ ผูบ้ ริหารระดับสูงในการ
วางแผนและตัดสินใจสาหรับผูบ้ ริหาร

168

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มหี ุน้
วันที่ดารงตาแหน่ ง
 1 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
 อนุ ปริญญา บัญชี ม.ราชมงคลพาณิชยการพระนคร
 คุรุศาสตาร์ ม.สวนสุนนั ทา
ประวัติการอบรม
 Corporate Secretary Development Program(CSP รุ่น 76/2017)
 Effective Minutes Taking (EMT 37/2017)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2559-ปั จจุบนั
: เลขานุการบริษทั / เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
 2532-2548
: เลขานุการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-อาวุโส
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายชื่อกรรมการ
นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
นายพงศ์
ชินธรรมมิตร
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
นายจเด็จ
อินสว่าง
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
นายวินย์
ชินธรรมมิตร
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
นายธนดล
สุ จิภิญโญ
นางสาวจุฑาทิพย์
อรุ ณานนท์ชยั
ดร.สุ ภสร
ชโยวรรณ
ดร. ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์*
นางเยาวนุช
เดชวิทกั ษ์
นายสมชัย
วนาวิทย
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
นายเอนก
คาชุ่ม
นายสุ วฒั น์
สัมมาชีพวิศวกุล
นางพวงทิพย์
ศิลปศาสตร์
นายพัลลภ
เหมะทักษิณ

หมายเหตุ
X
หมายถึง
O
หมายถึง
/
หมายถึง
AC หมายถึง
ID หมายถึง
NRC หมายถึง
RMC หมายถึง
TSTE หมายถึง
TMILL หมายถึง
TSW หมายถึง
TSA หมายถึง
TSO หมายถึง
TSTL หมายถึง
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TSTE
X ID
O/
O/
O / RMC
O/
ID AC
/
/
/
/
/ ID NRC

TMILL
X ID
O/

TSW(3)

O
O/
O/
/
O
/
O

O / RMC

TSO(5)
X
O/
O/
O/
O/
/
/
/
/
/
/
/

TSTL(6)

X/
O/
O/
O/
/
/
/
/
/
/
/

TSA(4)
X
O/
O/
O/
O/
/
/
/
/
/
/
/

O/

O/

O/

O/

O/

O/

O/

O/

X/
O/
O/
O/
/
/
/
/
/
/
/

ID AC
ID AC
ID AC
ID AC NRC RMC
ID AC NRC RMC
O / RMC

ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

เอกสารแนบ 3

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิ
เนิ้ ล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายการบัญชี ทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่ างสม่าสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่
สมเหตุสมผล และรอบคอบรวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่ างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทัง้ นี้งบการเงิน-เฉพาะกิจการและงบการเงิน รวมดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่า งไม่มเี งื่อนไขจาก
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทีเ่ ป็ นอิสระ คณะกรรมการบริษทั จัดให้มแี ละดารงไว้ซง่ึ ระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในเพื่อให้มคี วามมันใจได้
่
ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอทีจ่ ะดารงรักษา
ไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระทาหน้าที่กากับดูแลสอบทานงบการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมรวมทัง้ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจาปี น้แี ล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็น ว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถ
สร้า งความเชื่อ มั ่นได้ว ่า งบการเงิน เฉพาะกิจ การและงบการเงิน รวมของบริษ ัท ไทยชูก าร์ เทอร์ม ิเ นิ้ ล จากัด
(มหาชน) และบริษ ัท ย่อ ยแสดงสาหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนิน งาน
และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่

(นายปรี ชา อรรถวิภชั น์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั (Compliance)
ชื่อ - สกุล / อายุ /
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รบั แต่งตัง้
นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์
(อายุ 35 ปี )
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาการตลาด มหาลัยวิทยาบูรพา
Certificate
- ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อ เตรียมตัวเป็ นผู้ ตรวจสอบ
ภายในรับอนุ ญาตสากล (Pre CIA)
- โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II
- หลัก สูต ร COSO 2013 ภาคทฤษฏีแ ละปฏิบ ัติ
- หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสาหรับบริษทั ที่เตรียมตัวเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- หลักสูตร IT Audit
- หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต
- โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- โครงการดารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ช่วงเวลา
มิ.ย. 2559 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิ จ
กรรมการบริหาร/
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด
ผูจ้ ดั การ

2554 – 2559

ผูจ้ ดั การ

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

2552 – 2553

ผูต้ รวจสอบภายในอาวุโส

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

2550 - 2551

ผูต้ รวจสอบภายใน

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors
conference 2018

172

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
- ไม่มี -
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ข้อมูลบริ ษทั

ส่ วนที่ 2

บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด(มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ

ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
และบริษั ท ย่ อ ย (กลุ่ ม บริษั ท ) และของเฉพาะบริษั ท ไทยชู ก าร์ เทอร์มิ เ นิ้ ล จ ากัด (มหาชน) (บริษั ท ) ตามล าดับ
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 งบกาไร
ขาดทุนรวม และงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบดดเสรดจรวมและงบกาไรขาดทุนเบดดเสรดจเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเหดนว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล
จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่ อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้า พเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเปด นอิสระจากกลุ่มบริษทั และบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ าม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่ เปด นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้า
ได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เปด น เกณฑ์ในการแสดงความเหดนของข้าพเจ้า
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สาคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเหดนของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ขา้ พเจ้า
ไม่ได้แสดงความเหดนแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
การจัดประเภทและการแสดงมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และทีด่ นิ ทีม่ ไี ว้ใช้งาน
กลุ่ ม บริษั ท และบริษั ท มี ก ารถื อ ครองที่ ดิ น ในจ านวนที่ มี ส าระส าคัญ โดยมี ก ารจัด ประเภทที่ ดิ น เปด น
อสัง หาริม ทรัพ ย์เพื่อ การลงทุ น และที่ดิน ที่มีไว้ใช้งาน การจัด ประเภทที่ดิน จะพิจารณาจากวัต ถุ ป ระสงค์ก ารถือ ครอง
และลักษณะการใช้งานของทีด่ นิ ทัง้ นี้ นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บัญชีทด่ี นิ
อาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.7 ข้อที่ 4.8 ข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

การตอบสนองความเสีย่ งโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการจัดประเภททีด่ นิ โดยการสอบถามฝ่ ายบริหารและทาความเข้าใจเกณฑ์ท่ี
ใช้ในการพิจารณาการจัดประเภท ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ดนิ พิจารณาวัตถุประสงค์การถือครองและ
ลักษณะการใช้งานของที่ดิน ตรวจสอบสัญ ญาเช่าที่เกี่ยวข้อง สาหรับ ที่ดินที่มีการตีราคาใหม่ ข้าพเจ้าได้ประเมินความรู้
ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคา
อิสระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธกี ารและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณหามูลค่ายุติธรรม โดยการ
สอบถามผูป้ ระเมินราคาอิสระและผูบ้ ริหาร และทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบ
การคานวณมูลค่ายุติธรรมและพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการรับรูร้ ายการและการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ข้อมูลอื่น
ผู้บ ริห ารเปด น ผู้ร ับ ผิด ชอบต่ อ ข้อ มูลอื่น ข้อ มูลอื่น ประกอบด้วย ข้อ มู ลซึ่ง รวมอยู่ในรายงาน ประจ าปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานประจาปี นัน้ ข้าพเจ้า
คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเหดนของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมันต่
่ อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ
คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มสี าระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับ
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเทดจจริงอันเปด นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อ ข้าพเจ้าได้อ่ านรายงานประจ าปี ของกลุ่ ม บริษั ท หากข้า พเจ้าสรุ ป ได้ว่ ามีก ารแสดง ข้อ มูล ที่ข ัด
ต่อข้อเทดจจริงอันเปด นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้ องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผู้มหี น้าที่ในการ
กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อข้อเทดจจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้ โดยถูกต้ อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมิน ความสามารถ
ของกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินการต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทหรื อหยุดดาเนินงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษัทและบริ ษัท
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเทดจจริง อันเปด นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมความเหดนของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมันอย่
่ าง
สมเหตุสมผลคือ ความเชื่อ มั ่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เปด น การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเทดจจริงอันเปด นสาระสาคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเทดจจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเทดจจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเทดจจริงอันเปด นสาระสาคัญในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบ ัตงิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสม เพื่อเปด นเกณฑ์ในการแสดงความเหดนของ
ข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเทดจจริง อันเปด นสาระสาคัญ ซึง่ เปด นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเทดจจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหดนต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทั และบริษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
 สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ไี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญที่เกีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเปด นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่ อความสามารถของกลุ่มบริษทั และบริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเ่ กีย่ วข้อ ง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเหดนของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้รบั จนถึง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกดตาม เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปด นเหตุให้กลุ่ม
บริษทั และบริษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมิน การนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อ หาของงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การโดยรวม รวมถึง การ
เปิ ด เผยข้อมูลว่างบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุ การณ์ ในรูป แบบที่ท าให้มีก าร
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
 ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุ รกิจ ภายในกลุ่ ม บริษัท เพื่อ แสดงความเหดน ต่ อ งบการเงิน รวม ข้า พเจ้า รับ ผิด ชอบต่ อ การก าหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเปด นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเหดนของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเดดนที่มนี ัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มนี ัยสาคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู้ หี น้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่
เกีย่ วข้องกับความเปด นอิสระและได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึง่
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลทีบ่ ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเปด นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้
เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเปด นอิสระ
จากเรื่องทีส่ อ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สาคัญมากทีส่ ดุ ใน
การตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบ ัน และก าหนดเปด น เรื่อ งสาคัญ ในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับ
เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน
ได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว

ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คอื
บริษทั สานักงาน เอ เอดม ซี จากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4664

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

6

114,907,498

131,874,970

19,047,290

17,108,015

5.1 และ 7

261,945,030

217,712,399

18,180,045

8,842,637

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

5.1

สินค้าคงเหลือ

8

872,179,609

815,280,282

531,562

293,426

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

9

84,343,748

97,767,511

84,343,748

97,767,511

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขาย

-

7,142,000

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

-

22,000,000

-

-

-

16,038,590

15,526,259

574,742

2,207,588

1,356,556,475

1,278,161,421

144,677,387

126,219,177

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

10

838,494

845,795

366,822

370,014

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

11

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

7,861,417

ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์

14

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1,080,513,884

1,199,191,794

476,428,758

303,268,451

304,892,616

4,072,562,628

3,237,730,986

1,677,374,366

1,655,202,068

4,569,030

2,734,784

17,837,479

18,149,927

24,789,795

19,283,054

4,103,669,048

3,735,890,250

3,086,313,318

3,178,939,546

5,460,225,523

5,014,051,671

3,230,990,705

3,305,158,723

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

16

819,272,040

631,654,160

179,000,000

18,000,000

5.1 และ 17

230,619,549

335,815,214

33,698,273

32,548,736

10,000,000

10,000,000

ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

5.1

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

18

121,712,000

161,712,000

121,712,000

161,712,000

หนี้ สินตามสัญญาเช่ าระยะยาว

19

514,884

4,437,636

514,884

3,940,976

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

18,752,085

12,233,324

4,600,903

1,033,639

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

16,231,266

21,180,425

3,147,316

3,024,338

1,207,101,824

1,167,032,759

352,673,376

230,259,689

165,000,000

214,000,000

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

-

-

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

5.1

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

18

267,686,000

409,398,000

267,686,000

409,398,000

หนี้ สินตามสัญญาเช่ าระยะยาว

19

2,699,108

16,127,128

2,699,108

16,127,128

1,991,108

32,397,658

17,463,408

13,839,608

เงินมัดจารับ

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

8,451,772

10,576,494

3,339,463

5,692,516

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

390,400,391

298,439,278

252,501,591

249,701,916

117,500

2,502,683

671,345,879

769,441,241

708,689,570

909,718,968

1,878,447,703

1,936,474,000

1,061,362,946

1,139,978,657

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

-

959,800

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 383,327,610 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

191,663,805

191,663,805

191,663,805

191,663,805

191,663,591

191,663,591

191,663,591

191,663,591

17,423,768

17,423,768

17,423,768

17,423,768

19,200,000

19,200,000

19,200,000

19,200,000

ยังไม่ได้จดั สรร

1,271,020,945

1,156,925,518

954,357,298

957,799,327

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

1,628,863,585

1,285,815,950

986,983,102

979,093,380

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั

3,128,171,889

2,671,028,827

2,169,627,759

2,165,180,066

453,605,931

406,548,844

3,581,777,820

3,077,577,671

2,169,627,759

2,165,180,066

5,460,225,523

5,014,051,671

3,230,990,705

3,305,158,723

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 383,327,181 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560

รายได้จากการดาเนิ นงาน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่ าและบริ การ
รวมรายได้จากการดาเนิ นงาน

1,561,776,034

1,459,594,762

36,513,000

114,027,000

459,970,243

303,661,005

264,788,300

176,744,108

2,021,746,277

1,763,255,767

301,301,300

290,771,108

(1,280,645,887) (1,130,750,105)

(23,027,633)

(72,531,160)

(98,428,701)

(80,662,563)

(1,520,829,841) (1,301,278,468) (121,456,334)

(153,193,723)

ต้นทุนจากการดาเนิ นงาน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้เช่ าและบริ การ

(240,183,954)

รวมต้นทุนจากการดาเนิ นงาน

(170,528,363)

กาไรขั้นต้น

500,916,436

461,977,299

179,844,966

137,577,385

รายได้อื่น

29,232,067

24,017,362

19,514,932

18,536,780

577

41,176,326

59,290,507

(43,648,831)

(4,719,490)

(11,432,496)

รายได้เงินปันผล

-

ค่าใช้จา่ ยในการขายและให้บริ การ
ขาดทุนจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย

(38,305,407)
12

ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

-

-

(70,058,069)

-

(202,143,063)

(215,321,386)

(72,291,125)

(65,852,364)

ต้นทุนทางการเงิน

(36,915,393)

(43,580,799)

(26,432,436)

(31,420,977)

กาไรก่อนภาษีเงินได้

252,784,640

183,444,222

67,035,104

106,698,835

(51,028,502)

(40,383,379)

(19,507,907)

(9,843,576)

201,756,138

143,060,843

47,527,197

96,855,259

ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั

164,643,496

116,611,736

47,527,197

96,855,259

ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

37,112,642
201,756,138

26,449,107
143,060,843

47,527,197

96,855,259

0.43

0.30

0.12

0.25

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

27

กาไรสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรสาหรับปี

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไรสาหรับปี

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

201,756,138

143,060,843

47,527,197

96,855,259

428,986,747

(55,306,928)

9,862,152

(55,306,928)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ ิน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(866,693)
(85,624,011)

11,061,386

(1,420,865)
(1,688,257)

11,061,386

รายการทีอ่ าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไรทีเ่ กิดขึ้นระหว่างปี ของรายการจาหน่ ายหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

-

254,174

-

254,174

ปรับปรุ งจัดประเภทรายการเป็ นกาไรจากการจาหน่ ายหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

-

(478,554)

-

(478,554)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

44,876

-

44,876

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

342,496,043

(44,425,046)

6,753,030

(44,425,046)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

544,252,181

98,635,797

54,280,227

52,430,213

507,117,358

72,186,690

54,280,227

52,430,213

37,134,823

26,449,107

544,252,181

98,635,797

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

54,280,227

52,430,213

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงิ นปันผลจ่าย
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงิ นปันผลจ่ายส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงิ นปันผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงิ นปันผลจ่ายส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

24

24

ทุนทีอ่ อก
และ
ชาระแล้ ว

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้
ส่ วนเกิน ทุนสารอง
จัดสรร
มูล ค่ าหุ้น ตามกฎหมาย

191,663,591 17,423,768
191,663,591 17,423,768
191,663,591 17,423,768

18,120,000 1,064,393,413
116,611,736
116,611,736
(22,999,631)
1,080,000
(1,080,000)
19,200,000 1,156,925,518
164,643,496
(715,535)
163,927,961
(49,832,534)
19,200,000 1,271,020,945

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถื อหุ้น
กาไรขาดทุน
รายการอื่นของการ
เบ็ดเสร็จอื่น
เปลี่ ยนแปลงทีเ่ กิดจากผู้ถื อหุ้น
การเปลี่ ยนแปลง ส่ วนเกินทุน
การเปลี่ ยนแปลงสั ดส่ วน
รวม
ในมูล ค่ ายุติธรรม จากการตีราคา
การถื อหุ้นใน
องค์ ประกอบอื่น
ของเงินลงทุน
ทีด่ ิน
บริษทั ย่ อยภายใต้
ของส่ วนของ
เผื่อขาย
การควบคุ มเดียวกัน
ผู้ถื อหุ้น
179,504 1,224,283,925
(179,504) (44,245,542)
(179,504) (44,245,542)
1,180,038,383
343,189,397
343,189,397
1,523,227,780
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106,733,709
(956,142)
105,777,567
(141,762)
105,635,805

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถื อหุ้น
ของบริษทั

1,331,197,138 2,622,797,910
116,611,736
(44,425,046) (44,425,046)
(44,425,046) 72,186,690
(22,999,631)
(956,142)
(956,142)
1,285,815,950 2,671,028,827
164,643,496
343,189,397 342,473,862
343,189,397 507,117,358
(49,832,534)
(141,762)
(141,762)
1,628,863,585 3,128,171,889

ส่ วน
ของผู้มี
ส่ วนได้ เสี ย
ทีไ่ ม่ มอี านาจ
ควบคุ ม

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถื อหุ้น

400,497,025 3,023,294,935
26,449,107
143,060,843
(44,425,046)
26,449,107
98,635,797
(22,999,631)
(956,142)
5,876,682
5,876,682
(26,273,970)
(26,273,970)
406,548,844 3,077,577,671
37,112,642
201,756,138
22,181
342,496,043
37,134,823
544,252,181
(49,832,534)
(141,762)
28,545,517
28,545,517
(18,623,253)
(18,623,253)
453,605,931 3,581,777,820

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่ วย : บาท)

ทุนทีอ่ อก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงิ นปันผลจ่าย
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

24

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงิ นปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

24

ส่ วนเกิน
มูล ค่ าหุ้น

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้
ทุนสารอง
จัดสรร
ตามกฎหมาย

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถื อหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
ผลต่ างจากการเปลี่ ยนแปลง
ส่ วนเกินทุนจาก
องค์ ประกอบอื่น
ในมูล ค่ ายุติธรรมของ
การตีราคา
ของส่ วน
เงินลงทุน
ทีด่ ิน
ของผู้ถื อหุ้น

191,663,591
-

17,423,768
-

18,120,000
1,080,000

885,023,699
96,855,259
96,855,259
(22,999,631)
(1,080,000)

179,504
(179,504)
(179,504)
-

1,023,338,922
(44,245,542)
(44,245,542)
-

1,023,518,426
(44,425,046)
(44,425,046)
-

2,135,749,484
96,855,259
(44,425,046)
52,430,213
(22,999,631)
-

191,663,591
-

17,423,768
-

19,200,000
-

957,799,327
47,527,197
(1,136,692)
46,390,505

-

979,093,380
7,889,722
7,889,722

979,093,380
7,889,722
7,889,722

2,165,180,066
47,527,197
6,753,030
54,280,227

191,663,591

17,423,768

19,200,000

(49,832,534)
954,357,298

-

986,983,102

986,983,102

(49,832,534)
2,169,627,759
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

252,784,640

183,444,222

67,035,104

106,698,835

(1,074,647)

(1,829,713)

-

-

77,900

(1,820,131)

-

-

ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
โอนกลับรายการหนี้ สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รับ (โอนกลับรายการ)
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจาหน่ าย

(1,294,362)
7,301

7,301

(1,294,362)
3,192

3,193

กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

-

(478,554)

-

(478,554)

กาไรจากการจาหน่ ายใบสาคัญแสดงสิทธิ

-

(7,029,664)

-

(7,029,664)

ขาดทุนจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย

-

ค่าเสื่อมราคา

-

132,042,410

131,187,133

ขาดทุนจากการด้อยค่าทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์

8,353,178

25,708,780

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายสินทรัพย์

4,529,631

ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินปันผล

2,526,204
-

70,058,069
29,996,584

28,440,219

-

-

(529,921)

67,754

(751,502)

485,040

-

-

1,863,772

509,820

1,108,164

(577)

(41,176,326)

(59,290,507)

ดอกเบี้ยรับ

(790,743)

(1,067,395)

(672,225)

(160,812)

ดอกเบี้ยจ่าย

36,915,393

43,089,506

26,429,243

31,417,785

434,076,905

373,029,799

150,956,853

99,957,157

กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

(43,148,905)

2,169,498

(9,079,259)

276,520

สินค้าคงเหลือ

(56,977,227)

(265,864,157)

(238,136)

1,415,453

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

12,922,858
(6,919,540)
312,448

32,108,933
(25,097)
3,266,929

12,922,858
247,328
(5,506,741)

32,108,933
(267,848)
(3,710,694)

(114,491,115)

(40,479,843)

(549,268)

10,736,028

(4,949,159)
(30,406,550)
(5,517,619)

6,455,549
3,204,452
(9,811,898)

122,978
3,623,800
(4,283,738)

(2,390,977)
(478,148)
(5,594,386)

(2,385,183)
182,516,913

2,427,128
106,481,293

(959,800)
147,256,875

959,800
133,011,838

781,664

1,039,077

414,076

159,328

1,385,518

-

หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจารับจากค่าเช่ าโกดังและทีด่ ิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับภาษีเงินได้

6,407,209

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(40,006,885)

(34,174,779)

(14,829,225)

(7,222,880)

149,698,901

73,345,591

134,227,244

125,948,286
59,290,507
-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

-

577
-

41,176,326
50,000,000

เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

-

-

(72,000,000)

เงินสดรับจากการจาหน่ ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

2,546,763

-

2,546,763

เงินสดรับจากการจาหน่ ายใบสาคัญแสดงสิทธิ

-

7,029,664

-

7,029,664

เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย

-

-

(173,764,240)

-

เงินสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

222,384,081

-

เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

-

(993,066)

(9,134,809)

(1,060,206)

(8,673,738)

(79,885,848)

(36,396,526)

(48,356,695)

(5,938,057)

5,082,608

1,956,510

12,218,495

751,510

(75,796,306)

(33,997,821)

30,597,761

55,006,649
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ ทรัพย์สิน

187,617,880

182,861,237

161,000,000

(45,000,000)

(1,764,837)

(14,009,964)

(123,136)

(2,276,028)

เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

-

-

66,000,000

92,000,000

เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

-

-

(115,000,000)

(30,000,000)

-

50,000,000

-

เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

50,000,000

เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(231,712,000)

(132,212,000)

(231,712,000)

(132,212,000)

เงินสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่ าระยะยาว

(17,350,772)

(4,014,355)

(16,854,112)

(3,404,669)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินปันผลจ่าย

(37,608,306)
(49,832,534)

(42,328,091)
(22,999,631)

(26,363,948)
(49,832,534)

(31,427,070)
(22,999,631)

เงินสดจ่ายปันผลให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(18,623,253)

(26,273,970)

-

-

เงินสดรับค่าหุ้นจากผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

34,151,030

4,920,540

-

-

เงินสดจ่ายค่าหุ้นจากผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(5,747,275)

-

-

-

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(90,870,067)

(54,056,234)

(162,885,730)

(175,319,398)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ

(16,967,472)

(14,708,464)

1,939,275

5,635,537

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

131,874,970
114,907,498

146,583,434
131,874,970

17,108,015
19,047,290

11,472,478
17,108,015

224,380

-

224,380

1,834,917

1,756,646

123,136

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินทีม่ สี าระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั นี้
- โอนองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้นเป็ น
กาไรจากการจาหน่ ายหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
- ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งยังไม่ได้จา่ ยชาระ
- ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่ าระยะยาว
- โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- โอนทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขาย
- โอนทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์กบั ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์ของบริ ษทั

11,753,200
-

20,580,200

-

20,580,200

1,795,267

-

1,795,267

-

465,364,249

-

5,647,483

-

7,142,000
428,986,747

5,294,673
(55,306,928)

7,787,431
9,862,152

5,294,673
(55,306,928)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อความทัวไป
่
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) จดทะเบียนเปด นนิ ติบุ คคลประเภทบริษัทจ ากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2519 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 1119/2519 ต่อมา
ได้ จ ดทะเบีย นแปรสภาพเปด นบริษั ท มหาชนจ ากัด เมื่อ วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2537 ทะเบีย นนิ ติบุ ค คลเลขที่
0107537001692 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 สานักงาน
ตัง้ อยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเทศไทย
บริษัท และบริษั ท ย่ อ ย (รวมกัน เรีย กว่ า “กลุ่ ม บริษั ท ”) โดยบริษัท ด าเนิ น ธุ รกิจ ให้บ ริก ารขนถ่ าย
และขนส่งน้ าตาลและสินค้าเกษตรบางประเภท ให้เช่าทีด่ นิ ให้เช่าคลังสินค้าและทรัพย์สนิ อื่น ประกอบกิจการค้าทีด่ นิ
ทาการจัดสรรทีด่ นิ และทาการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่นบนทีด่ นิ เพื่อจาหน่ าย ให้เช่า เช่าซือ้ เพื่อเปด นสถานทีอ่ ยู่อาศัย
สถานทีท่ าการ อาคารพาณิชย์ และบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ
23.82 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงิน นี้ น าเสนอเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการรายงานเพื่อ ใช้ในประเทศไทย และจัด ท าเปด น ภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึน้ เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึน้ ตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไปภายใต้
่
พ ระราชบัญ ญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญ ชี ซึ่งจัดตัง้ ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ได้มมี ติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเปด นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิจการค้ า ลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเปด นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงทีม่ ผี ลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัท ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับ ปรับ ปรุง (ปรับ ปรุง 2560) รวมถึง แนวปฏิบ ตั ิท างบัญ ชีที่อ อกโดยสภา
วิช าชีพ บัญ ชี ซึ่งมีผ ลบัง คับ ใช้สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ ริ่ม ในหรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2561
มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับ ปรุงหรือจัดให้มีข้นึ เพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เปด นการปรับปรุง
ถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเปด นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั
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2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิช าชีพ บัญ ชีไ ด้ป ระกาศมาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึง่ จะมีผลบังคับ
ใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 กลุ่ม บริษทั ไม่ได้
นามาตรฐานทีป่ รับปรุงใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ ซึง่ มีดงั ต่อไปนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 15

เรื่อง
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
1 มกราคม 2563

การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ 1 มกราคม 2562
เปด นครัง้ แรก
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
1 มกราคม 2563
เครื่องมือทางการเงิน
1 มกราคม 2563
รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
1 มกราคม 2562

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสีย่ งของเงิน ลงทุนสุท ธิใน 1 มกราคม 2563
หน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน 1 มกราคม 2563

ฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีต่องบการเงิน
ในปี ทเ่ี ริม่ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.4

ในการจัด ท างบการเงิน ให้เ ปด น ไปตามหลัก การบัญ ชีที่ร บั รองทั ่วไป ผู ้บ ริห ารต้อ งใช้ดุล ยพิน ิจ การ
ประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่
เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ และ
ปั จจัยต่าง ๆ ทีผ่ บู้ ริหารมีความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน้ ดังนัน้ ผลทีเ่ กิดขึน้
จริงอาจแตกต่างจากทีป่ ระมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างสม่าเสมอการปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทปี่ ระมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวน และในงวดอนาคต
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทีส่ าคัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญ ญาเช่ าว่ าเปด น สัญ ญาเช่ าด าเนิ น งานหรือสัญ ญาเช่ าทางการเงิน
ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่ม บริษทั
ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเ่ี ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสูญ ของลูก หนี้ ฝ่ ายบริห ารจาเปด น ต้อ งใช้ดุล ยพินิจ ใน การ
ประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเกดบเงินในอดีต อายุ
ของหนี้ทค่ี งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปด นอยู่ในขณะนัน้ เปด นต้น
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินค้าจากผลขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึน้
ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ โดยใช้การวิเคราะห์อายุสนิ ค้าคงเหลือ
และสถานะการขายสินค้าคงเหลือรายตัวในปั จจุบนั อย่างไรกดตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ทีแ่ ตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงจานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในอนาคต
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่ มราคา
ในการค านวณค่ าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพ ย์เพื่อการลงทุ น อาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ าย บริห าร
จาเปด นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริห ารจาเปด น ต้อ งสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริม ทรัพ ย์เพื่อการลงทุ น ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน
ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์นั น้ ในการนี้ ฝ่ ายบริห ารจ าเปด นต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่เกี่ย วข้อ งกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่ เกีย่ วเนื่องกับสินทรัพย์นนั ้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่ ม บริษั ท จะรับ รู้สิน ทรัพ ย์ ภ าษี เงิน ได้ รอการตัด บัญ ชีส าหรับ ผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ใช้ ห ัก ภาษี
และขาดทุนทางภาษีทไ่ี ม่ได้ใช้เมื่อมีความเปด นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริษทั จะมีกาไรทางภาษี ในอนาคต
เพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุ
่
นนัน้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเปด นต้องประมาณ
การว่ากลุ่ม บริษัท ควรรับ รู้จานวนสินทรัพ ย์ภ าษีเงิน ได้รอการตัดบัญ ชีเปด น จานวนเท่ าใด โดยพิจ ารณา
ถึงจานวนกาไรทางภาษีทค่ี าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึง่ ข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จานวนเงินเดือนทีค่ าดว่า
จะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงานและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกาหนด
อัต ราคิด ลดฝ่ ายบริห ารได้พิจารณาถึงอัต ราดอกเบี้ย ที่สะท้อ นถึงสภาพการณ์ ท างเศรษฐกิจในปั จจุบ ัน
อย่างไรกดตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานทีเ่ กิดขึน้ จริงนัน้ อาจแตกต่างไปจากทีป่ ระมาณไว้
คดีความ
กลุ ่ม บริษ ทั มีห นี ้ส นิ ทีอ่ าจจะเกิด ขึน้ จากการถูก ฟ้ อ งร้อ งเรีย กค่า เสีย หาย ซึง่ ฝ่ ายบริห ารได้ใ ช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีทถ่ี ูกฟ้ องร้อง และประมาณการความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
3. หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้ จดั ท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย 5 แห่ ง (“กลุ่ มบริษัท ”) โดยมีสดั ส่ว น
โครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดังนี้
อัตราร้อยละ จัดตัง้ ขึน้
ของการถือหุน้ ในประเทศ
2561 2560
บริษทั ที เอส จี แอสเซดท จากัด
79.78 79.78 ไทย
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด 97.48 97.16 ไทย
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) 68.86 68.80 ไทย
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
64.13 64.13 ไทย
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด 85.90 85.90 ไทย
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ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจให้เช่าไซโลและคลังสินค้า และประกอบธุรกิจโรงกลันน
่ ้ ามันปาล์ม
ธุรกิจผลิต และจาหน่ายแป้ งข้าวสาลี
ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า
ธุร กิจผลิต และจาหน่ า ยกระสอบพลาสติก เส้น ใยพลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์จากเมดดพลาสติก และ ให้บริการท่าเทียบเรือ บริการขน
ถ่ายสินค้าสาหรับเรือบรรทุกสินค้า
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3.2

บริษทั นางบการเงินของบริษ ทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั มีอานาจใน การ
ควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีบ่ ริษทั สิน้ สุดการควบคุมบริษทั ย่อยนัน้
3.3 งบการเงินของบริษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีทส่ี าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษทั
3.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ย่อยสิน้ สุดวันเดียวกันกับบริษทั
3.5 ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกลุ่มบริษทั เงินลงทุนในบริษทั ย่อย และทุนเรือนหุน้ ของบริษทั ย่อยได้ถูก
ตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมแล้ว
4. สรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพ
คล่องสูง ซึง่ ถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญ
ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารชาระหนี้ และคาดการณ์เกีย่ วกับการรับชาระหนี้ในอนาคตจากลูกหนี้แต่ละ
รายทีค่ าดว่าจะไม่ได้รบั ชาระ และลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเปด นหนี้สญ
ู
4.3 สินค้าคงเหลือ แสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า และปรับ ด้วยค่าเผื่อ
สินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัย ซึง่ ประมาณการจากสินค้าแต่ละชนิดทีค่ าดว่าจะเสื่อมสภาพ (ถ้ามี) วัตถุดบิ
สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสาเรดจรูป วัสดุสน้ิ เปลือง และวัสดุโรงงานคานวณราคาทุนตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซ่ อ้ื ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สนิ ค้าอยู่ในสถานที่
และสภาพปั จจุบนั ในกรณีของสินค้าสาเรดจรูปและสินค้าระหว่างผลิตทีผ่ ลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปั นส่วน
ของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั เปด นการประมาณราคาทีจ่ ะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่
จาเปด นในการขาย
4.4 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ตามวิธี
เฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย มูลค่าทีด่ นิ ค่าถมทีด่ นิ ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่าย
โดยตรงเพื่อให้ได้มาซึง่ สินค้าและพร้อมทีจ่ ะขาย
4.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย จะถูกจัดประเภทเปด นสินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีท่ี
จะได้รบั คืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน้ ต้องมีความเปด นไปได้สงู มาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนัน้
จะวัดมูลค่าด้วยจานวนทีต่ ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
4.6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4.6.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธรี าคาทุนสุทธิด้วยค่า เผื่อการ
ด้อยค่าและจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกาไรหรือขาดทุนเมื่อจาหน่ ายเงินลงทุน
หรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
4.6.2 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม แสดงในงบการเงินรวมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
4.6.3 เงิน ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ในความต้อ งการของตลาดทีจ่ ดั ประเภทเปด น หลัก ทรัพ ย์เผื่อ ขาย แสดง
รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยเงินลงทุนนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึง่ คานวณจากราคาเสนอ
ซื้อครัง้ สุด ท้าย ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรับรู้การเปลี่ยนแปลงมู ลค่ าในก าไรขาดทุน
เบดดเสรดจและจะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจาหน่ ายเงินลงทุนหรือ เงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
โดยต้นทุนของเงินลงทุนทีจ่ าหน่ายใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
4.6.4 เงินลงทุนในตราสารหนี้ทจ่ี ะถือจนครบกาหนดแยกประเภทเปด นเงินลงทุนระยะสัน้ หรือระยะยาวตามอายุคงเหลือ
แสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนตัดจาหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) กลุ่มบริษทั ตัดบัญชีสว่ นเกิน/
ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามวิธเี ส้นตรง ซึง่ จานวนทีต่ ดั จาหน่ายจะรับรูร้ ายการในกาไรหรือขาดทุน
4.6.5 เงินลงทุนทัวไปเปด
่
นเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่ อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่าด้วยราคา
ทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินลงทุนทัวไปใน
่
กาไรหรือขาดทุนเมื่อจาหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
18
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4.7

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ท่ถี อื ครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือ มูล
ค่าที่เพิม่ ขึน้ หรือทัง้ สอง ทัง้ นี้ไม่ได้มไี ว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ
หรือใช้ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ในราคาทุน
หลังจากนัน้ กลุ่มบริษทั จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า
เผื่อผลขาดทุนการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพ ย์เพื่อการลงทุ น คานวณจากราคาทุน หัก ด้วยมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
10-30, 50
ปี
- ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
30
ปี
- ถนน
5-30
ปี
- ท่าเรือ และลานวางตู้
10, 20
ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงานและไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนประเภททีด่ นิ และงานระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริษทั รับรูผ้ ลต่างระหว่างจานวนเงินทีไ่ ด้รบั สุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในกาไรหรือขาดทุนในงวดทีต่ ดั รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
การโอนเปลีย่ นประเภทจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเปด นทีด่ นิ และอาคารทีม่ ไี ว้ใช้งาน ใช้มูลค่า
ตามบัญชี ณ วันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการใช้งานและจะวัดมูลค่าตามนโยบายบัญชีของทีด่ นิ และอาคาร
ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หกั ด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมซึ่งกาหนดจากราคาตลาด ณ วันที่มกี ารตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหัก ค่า
เสือ่ มราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างทีก่ จิ การ
ก่ อสร้างเอง รวมถึงต้ นทุ นของวัส ดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ น ทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัด หา
สินทรัพย์นัน้ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การ
บูรณะสถานทีต่ งั ้ ของสินทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่วนประกอบของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ ไม่เท่ากัน
ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบทีม่ นี ยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
การตีราคาใหม่ดาเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึง่ มีนโยบายทีจ่ ะให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมิน
ราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวเปด นครัง้ คราว เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึน้ สุทธิจากหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญ ชีจะ
บันทึกไปยังกาไรขาดทุนเบดดเสรดจอื่นภายใต้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ ” (ในองค์ประกอบอื่นของส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ) เว้นแต่สนิ ทรัพย์ชน้ิ เดียวกันนัน้ จะเคยมีการตีมลู ค่าลดลงและบันทึกในกาไรหรือขาดทุนมาก่อน
กรณีดงั กล่าวจะบันทึกมูลค่าทีต่ เี พิม่ ขึน้ ในครัง้ หลังไปยังกาไรขาดทุนเบดดเสรดจอื่นเฉพาะจานวนทีเ่ กินกว่า
ส่วนทีต่ มี ูลค่าลดลงซึง่ เคยบันทึกไว้ในกาไรหรือขาดทุน กรณีทม่ี ูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่
จะบันทึกมูลค่าที่ลดลงในกาไรหรือขาดทุนสาหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจานวนทีล่ ดลงมากกว่าผลต่างจากการตี
ราคาสินทรัพย์ชน้ิ เดียวกันนัน้ ทีเ่ คยบันทึกไว้ในกาไรขาดทุนเบดดเสรดจอื่น
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง ต้นทุนในการเปลีย่ นแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ปด นส่วนหนึ่งของมูลค่าตาม
บัญชีของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเปด นไปได้ค่อนข้างแน่ทก่ี ลุ่มบริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ ได้อย่างน่ าเชื่อถือ ชิน้ ส่วนทีถ่ ูก
เปลีย่ นแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในการซ่อมบารุงทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ทีเ่ กิดขึน้ เปด นประจาจะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้

4.8
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธี
เส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณ
การอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
-

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
ถนน
ท่าเรือ และลานวางตู้
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ , เรือขนสินค้า

10-30
30
5, 10 และ 30
10-20
3-30
5-20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงานและไม่มกี ารคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับทีด่ นิ งาน
ระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรระหว่างติดตัง้
ดอกเบี้ยจ่ายทีเ่ กิดจากเงินทีก่ ยู้ มื มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้างและระหว่างติดตัง้
ได้นาไปรวมเปด นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์
กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ ายสินทรัพย์หรือคาดว่า
จะไม่ได้รบั ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือ
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษทั ตัดรายการสินทรัพย์นนั ้
ออกจากบัญชี
การโอนจากอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ไี ว้ใช้งานไปเปด นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้มูลค่า ตามบัญชี ณ
วันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการใช้งาน
สินทรัพ ย์ไม่ มีตัวตน แสดงมู ลค่ าตามราคาทุ นหักค่ าตัดจ าหน่ ายสะสมและค่ าเผื่อการด้อยค่ า(ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นนั ้ ค่าตัดจาหน่ ายคานวณโดยนาราคาทุนของสินทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจาหน่ ายรับรูใ้ น
กาไรหรือขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ ในอนาคตจาก
สินทรัพย์นนั ้ ตามระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน โดยเริม่ ตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนเมื่อสินทรัพย์นนั ้ พร้อมทีจ่ ะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์แสดงได้ดงั นี้

4.9

- โปรแกรมบัญชี

10

ปี

4.10 สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทค่ี วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปด นเจ้าของส่วนใหญ่ ได้โอนไป
ให้กบั ผู้เช่าถือเปด นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเปด นรายจ่ายฝ่ ายทุน ตามมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ทเ่ี ช่าหรือมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจานวนเงินทีต่ ้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า
โดยจานวนเงินที่ต้องจ่ายจะแยกเปด นส่วนที่เปด นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา
เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ ละงวดเปด นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สนิ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกโดยตรงในกาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน กาไรจากการขายจะ
ถูกทยอยรับรูต้ ามระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั ้
สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปด นเจ้าของส่วนใหญ่ ตกอยู่กบั ผู้ให้
เช่าจะจัดเปด นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินทัง้ หมดทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานจะบันทึกในกาไรหรือ
ขาดทุน โดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ ปรับที่ต้องจ่าย
ให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึกเปด นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทก่ี ารยกเลิกนัน้ เกิดขึน้
20
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4.11 การด้อ ยค่า ของสิน ทรัพ ย์ ยอดสิน ทรัพ ย์ค งเหลือ ตามบัญ ชีข องกลุ่ม บริษ ัท ได้ร บั การทบทวน ณ สิน้
รอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้ บ่งชีเ้ รื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีทม่ี ขี อ้ บ่งชีจ้ ะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน การรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่า จะรับรูเ้ มื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตาม
บัญชีของหน่ วยทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกใน
กาไรหรือขาดทุน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแส
เงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเปด นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึง ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อน
มูลค่าทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี ่อสินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ท่ี
ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่นื ให้พจิ ารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนให้สอดคล้อง
กับหน่ วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิด เงินสดทีส่ นิ ทรัพย์นนั ้ มีความเกีย่ วข้องด้วย
กลุ่มบริษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่
เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่ามาก่อน
4.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื แสดงมูลค่าราคาทุน
4.13 หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ บันทึกเริม่ แรกในมูลค่ายุตธิ รรมหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการเกิดหนี้สนิ ภายหลังจาก
การบันทึกหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จะบันทึกต่อมาโดยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริม่ แรก
และยอดหนี้เมื่อครบกาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
4.14 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปด นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่ พ นักงานจ่าย
สะสมและเงินทีก่ ลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เปด นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั เงินทีก่ ลุ่มบริษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพบันทึกเปด นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือ
ขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
กลุ่มบริษัทมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ
ผลประโยชน์ จากการท างานเปด นระยะเวลานานตามจ านวนปี ท่ีก าหนด ซึ่งกลุ่ มบริษัทถือว่ าเงินชดเชยและ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวเปด นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
กลุ่ มบริษัทค านวณหนี้ สินโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ ละหน่ ว ย ที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ได้รบั อนุ ญาต วิธคี ดิ ลด
แต่ ละหน่ วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่ าการบริการในแต่ ละงวดก่ อให้เกิดสิทธิในการได้รบั ผลประโยชน์
เพิม่ ขึน้ และวัดมูลค่าแต่ละหน่ วยแยกจากกันเพื่อรวมเปด นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้
ตามวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลีย่ จนกว่าผลประโยชน์ทป่ี รับเปลีย่ นนัน้ จะตกเปด นสิทธิขาดของพนักงาน
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
รับรูเ้ ปด นรายการในกาไรขาดทุนเบดดเสรดจอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กิดขึน้
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ งั ้ จานวนในกาไรหรือขาดทุนทันทีท่มี กี ารแก้ไขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ
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4.15 ประมาณการหนี้สนิ จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินกดต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สนิ เกิดขึน้ จากข้อพิพาท
ทางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปด นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดีต และมีความเปด นไปได้ค่ อนข้างแน่ น อนว่ า
ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี้สนิ ดังกล่าว โดยภาระหนี้สนิ ดังกล่าวสามารถ
ประมาณจานวนเงินได้อย่างน่ าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเปด นนัยสาคัญ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะ
จ่ายในอนาคตจะคิดลดเปด นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้
สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี ่อหนี้สนิ
4.16 การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน เปด นผลต่างระหว่างเงินลงทุน
ตามสัดส่วนของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจาก การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อย โดยผลต่างดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ และ
ตัดจาหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุน
4.17 ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ
บริษทั ย่อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีไ่ ม่ได้เปด นของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียที่ ไม่มอี านาจควบคุม
ของบริษัทย่อยแยกแสดงรายการในส่วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรายการกาไร(ขาดทุน)
สุทธิของส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อยแยกแสดงในงบกาไรขาดทุนรวมและงบ
กาไรขาดทุนเบดดเสรดจรวม
4.18 รายได้ทร่ี บั รูไ้ ม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า โดยมีนโยบายดังนี้
4.18.1 รายได้จากการขายสินค้ารับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนที่เปด น
สาระสาคัญของความเปด นเจ้าของสินค้าทีม่ นี ัยสาคัญไปให้กบั ผูซ้ อ้ื แล้ว และจะไม่ รบั รูร้ ายได้หากฝ่ าย
บริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนัน้ หรือมีความไม่แน่ นอนที่มนี ัยสาคัญ ในการ
ได้รบั ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านัน้ หรือไม่อาจวัด มูลค่าของจานวนรายได้และ
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือมีความเปด นไปได้ค่อนข้างแน่ทจ่ี ะต้องรับคืนสินค้า
4.18.2 รายได้จากการขนถ่ายสินค้า รายได้ค่าฝากสินค้าและบริการอื่นๆ รับรูเ้ มื่อมีการให้บริการแล้วเสรดจ
4.18.3 รายได้ค่าเช่าและบริการรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามอัตราทีร่ ะบุในสัญญาตามวิธเี ส้นตรงในแต่ละ
สัญญาบริการ
4.18.4 รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีด่ นิ รับรูเ้ ปด นรายได้ เมื่องานก่อสร้างเสรดจตามสัญญา และมีการโอน
กรรมสิทธิแก่
์ ผซู้ อ้ื เรียบร้อยแล้ว
4.18.5 เงินปั นผลรับรูร้ ายได้เมื่อมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผล
4.18.6 รายได้ดอกเบีย้ รับรับรูร้ ายได้ตามงวดระยะเวลา
4.18.7 รายได้อ่นื รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
4.19 การรับรูค้ ่าใช้จ่ายมีดงั นี้
4.19.1 ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดนิ คานวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดที่ คาดว่าจะ
เกิดขึน้ (โดยคานึงถึงต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง) ให้กบั บ้านพร้อมที่ดนิ ที่ขายได้ตามเกณฑ์พน้ื ทีท่ ข่ี ายแล้ว
จึงรับรูเ้ ปด นต้นทุนขายในกาไรหรือขาดทุน
4.19.2 รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า
4.19.3 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรือขาดทุนใน
งวดทีค่ ่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน้ ยกเว้นในกรณีทม่ี กี ารบันทึกเปด นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์อนั
เปด นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้หรือเพื่อขาย
4.19.4 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.20 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รบั รู้ในกาไรหรือ
ขาดทุน เว้นแต่ ภ าษีเงินได้รอตัดบัญ ชีท่เี กี่ยวข้องกับรายการที่รบั รู้ในกาไรขาดทุนเบดดเส รดจอื่นหรือ รับ รู้
โดยตรงในส่ว นของผูถ้ อื หุ น้ ซึง่ จะรับ รูใ้ นกาไรขาดทุน เบดดเสรดจ อื่น หรือรับ รูโ้ ดยตรงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น
เช่นเดียวกัน
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ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเกดบภาษีของรัฐโดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัท บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีของผลแตกต่ างชัวคราวระหว่
่
างราคาตามบัญ ชีของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกีย่ วข้องนัน้ โดย
ใช้อตั ราภาษี ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่ อนข้างแน่ ว่ าจะมีผลบังคับใช้ ภ ายในสิ้น รอบระยะเวลาที่
รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องได้รบั
ประโยชน์ หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชาระ
กลุ่มบริษัทรับรูห้ นี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวที
่
ต่ ้องเสียภาษีทุกรายการ
แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัวคราวที
่
่ใช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทาง
ภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าทีม่ คี วามเปด นไปได้ค่อนข้างแน่ทก่ี ลุ่มจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวที
่
่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษี ทย่ี งั ไม่ได้ใช้นนั ้
กลุ่ มบริษัทจะทบทวนมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีทุ กสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเปด นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษทั จะไม่มี
กาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงั ้ หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
ในงบการเงินรวม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแยก
พิจารณาของแต่ละบริษทั ในกลุ่มบริษทั และบริษทั จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษทั หนึ่ง
ในกลุ่มบริษทั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอีกบริษทั หนึ่งในกลุ่มบริษทั ได้กตด ่อเมื่อบริษัท
ทัง้ สองมีสทิ ธิตามกฏหมายทีจ่ ะจ่ายชาระหรือรับคืนภาษีดว้ ยจานวนสุทธิจานวนเดียวได้ และบริษทั ทัง้ สองตัง้ ใจที่
จะจ่ายชาระหรือรับคืนภาษีเงินได้ดว้ ยจานวนสุทธิจานวนเดียว และบริษทั ทัง้ สองตัง้ ใจจะรับชาระสินทรัพย์หรือ
ชาระหนี้สนิ ในเวลาเดียวกัน
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ทเ่ี ปด นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบดดเสรดจ
อื่น) ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักทีอ่ อกและเรียกชาระในระหว่างปี
รายการที่มมี ูลค่าเปด นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเปด นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เปด นเงินตราต่า งประเทศ ณ วันสิน้ ปี แปลงค่าเปด นเงิน
บาทตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ ผลกาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เปด นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนสาหรับปี
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี านาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูก
ควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเปด นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่ม
บริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล ซึ่งถือหุ้นที่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอทิ ธิพลอย่างเปด นสาระสาคัญ กับกลุ่มบริษัทผู้บริหารที่สาคัญ
กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทั ทีม่ อี านาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
ตลอดทัง้ สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลดังกล่าว ซึง่ มีอานาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบตั ติ ามบุคคล
ดังกล่าว และกิจการทีบ่ ุคคลดังกล่าวมีอานาจควบคุมหรือมีอทิ ธิพลอย่างเปด นสาระสาคัญไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน เปิ ดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงานธุรกิจเปด นส่วนธุรกิจ
ที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มคี วามเสีย่ งและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสีย่ งและผลตอบแทน
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทีใ่ ห้ของส่วนธุรกิจอื่น

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

4.25 เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รากฏในงบการเงิน ประกอบด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อ่นื เงินลงทุน เงินให้กู้ยมื และเงินกู้ยมื
นโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวได้
เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
4.26 สัญ ญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ าเปด นการป้ องกันความเสี่ยงที่เ กิดจากความผันผวนของอัต รา
แลกเปลีย่ นโดยกาหนดอัตราแลกเปลีย่ นในอนาคตที่สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ปด นเงินตราต่างประเทศจะได้รบั
หรือต้องจ่ายชาระ กาไรหรือขาดทุ นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ าจะบัน ทึก ในก าไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการปิ ดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิน้ สุดลงตามอายุ
4.27 การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเปด นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สนิ ให้ผอู้ ่นื โดยรายการดังกล่าวเปด นรายการที่เกิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย (ผูร้ ่วมใน
ตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า กลุ่มบริษทั ใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์และหนี้ สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนด ให้ต้อ งวัด มูลค่ า ด้ว ยมูลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีทไ่ี ม่มตี ลาดที่มสี ภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือ หนี้สนิ ที่มลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดที่มสี ภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้มากทีส่ ดุ
ลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบ
การเงินแบ่งออกเปด นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกันในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ไม่ว่าจะเปด นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึน้
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทั จะประเมินความจาเปด นในการโอนรายการระหว่างลาดับชัน้
ของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมแบบเกิดขึน้ ประจา
5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีท่เี กิดขึน้ กับกิจการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมี
กรรมการร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเปด นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามทีต่ กลงร่วมกันระหว่างบริษัท
และบริษทั เหล่านัน้ ซึง่ เปด นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
5.1 สินทรัพย์และหนี้สนิ ระหว่างกัน
งบการเงินรวม
2561
- ลูกหนี้ การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
24

20,953,084
20,953,084

2560
2,047,766
22,514,716
24,562,482

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2561
2560
237,055
8,016,181
8,253,236

9,972
855,640
5,152,184
6,017,796
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
- ลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2560

103,773
46,054

300,221
7,586

34,434
25,145
46,054

215,736
55,777
2,122

รวม

149,827

307,807

105,633

273,635

- ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

39,748

-

259,633
-

-

รวม

39,748

-

259,633

-

-

-

72,000,000
(50,000,000)

-

-

-

22,000,000

-

- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (รายได้ค่าเช่าค้างรับ)
บริ ษทั ย่อย

-

-

22,253,168

18,615,158

- ซื้อสิ นทรัพย์
บริ ษทั ย่อย

-

-

13,424,900

-

- ขายสิ นทรัพย์
บริ ษทั ย่อย

-

-

12,097,000

-

- เจ้าหนี้ การค้า
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,041,090

256,800

8,389,576
385,200

7,258,257
-

1,561,992
385,200

10,000,000
-

8,774,776

7,258,257

1,947,192

10,000,000

- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุ 3 เดือน)
บริ ษทั ย่อย
ยอดต้นปี
ให้กยู้ มื เพิ่มระหว่างปี
รับชาระหว่างปี
ยอดปลายปี

- เจ้าหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

25
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2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2561
2560

3,442,117

6,985,090

3,442,117

6,985,090

- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

588,500

-

- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

510,678

506,973

400,000
400,000

9,400,000
9,400,000

15,599,750
400,000
15,999,750

9,183,350
400,000
9,583,350

-

1,520,833

-

-

-

224,000,000
66,000,000
(115,000,000)
175,000,000
(10,000,000)
165,000,000

162,000,000
92,000,000
(30,000,000)
224,000,000
(10,000,000)
214,000,000

งบการเงินรวม
2561
- ส่วนลดค้างจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

- เงินมัดจารับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า)
บริ ษทั ร่ วม
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
(ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินและสัญญาเงินกูอ้ ายุ 3-10 ปี )
บริ ษทั ย่อย
ยอดต้นปี
กูย้ มื เพิ่มระหว่างปี
จ่ายชาระระหว่างปี
รวม
หัก ส่ วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ยอดปลายปี

-

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
- รายได้และค่าใช้จ่ายสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
- รายได้ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ย่อย
- รายได้ค่าเช่าที่ดินและเช่าถังโมลาส
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
26

-

-

56,912,622

28,288,023

400,000
400,000

3,800,000
3,800,000

53,082,371
400,000
53,482,371

45,474,871
800,000
46,274,871
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
- รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริ การ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

111,598,572
111,598,572

68,411,860
68,411,860

989,609
107,031,366
108,020,975

1,538,378
65,235,304
66,773,682

- รายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

50,496,808

14,104,037

-

-

- รายได้จากงานท่าเทียบเรื อ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

23,430,333
61,645,627
85,075,960

70,479,167
2,700,300
73,179,467

-

2,700,300
2,700,300

- รายได้ค่าขายถุงกระสอบ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

7,092,207

14,451,699

-

-

- รายได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,443,515
989,537
2,433,052

2,026,695
241,303
2,267,998

1,227,273
72,586
989,538
2,289,397

1,108,416
226,174
227,749
1,562,339

- รายได้เงินปั นผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

577
577

41,176,326
41,176,326

59,289,930
577
59,290,507

396,727
396,727

501,903
501,903

569,858
569,858

-

-

-

650,547

-

360,000
360,000

-

9,771,728
360,000
10,131,728

5,558,624
5,558,624

46,182,160

-

-

-

4,373,614

4,842,751

4,373,614

4,842,751

- ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
- กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
บริ ษทั ย่อย
- ค่าขนถ่ายและให้บริ การ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
-ค่าจ้างบริ หารงานท่าเทียบเรื อ
บริ ษทั ร่ วม
- ส่ วนลดจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
27
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ย่อย

-

-

762,356

914,400

- ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

4,391,016

3,462,366

82,319,231
1,336,416
83,655,647

88,305,165
788,157
89,093,322

38,330,704
682,401
39,013,105

38,358,596
378,912
38,737,508

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

5.3 นโยบายการกาหนดราคา
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริ การ,
รายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้า, รายได้อื่น
รายได้ค่าเช่า
รายได้กิจการท่าเทียบเรื อ
ดอกเบี้ยรับ
การซื้อ-ขายสิ นทรัพย์ระหว่างกัน
ค่าจ้างบริ หารงานท่าเทียบเรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
การค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อระหว่างกัน

นโยบายการคิดราคา
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน, ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
อัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี
ตามราคาประเมินจากบุคคลภายนอกและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
อัตราร้อยละของเงินฝากประจาบวก 0.75 ต่อปี และอัตราร้อยละ 3.80 ต่อปี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

5.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายชื่อบริ ษทั
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศไทย
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั น้ าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
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ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

รายชื่อบริ ษทั

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

บริ ษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษทั น้ าตาลนิวกว้างสุ ้นหลี จากัด
บริ ษทั มิตรเกษตร อุทยั ธานี จากัด
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั โงวฮก จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จากัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม

กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศสิ งค์โปร์
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วม

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เช็คในมือ
รวม

2561
697,817
43,852,068
68,748,486
1,609,127
114,907,498

2560
158,530
41,097,659
90,011,301
607,480
131,874,970

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
50,000
50,000
(1,031,749)
487,430
19,981,509
16,570,585
47,530
19,047,290
17,108,015

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นกิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับกิจการอื่น
รายได้คา้ งรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจาจ่าย
เงินทดรองจ่าย
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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2561
20,953,084
247,919,597
268,872,681
(14,752,685)
254,119,996
149,827
2,142,909
5,032,138
12,296
39,748
29,520
418,596
7,825,034
261,945,030

2560
24,562,482
198,357,074
222,919,556
(15,827,332)
207,092,224
307,807
474,262
9,442,841
21,213
374,052
10,620,175
217,712,399

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
8,253,236
6,017,796
8,115,080
1,041,827
16,368,316
7,059,623
16,368,316
7,059,623
105,633
273,635
773,308
462,876
298,504
912,178
3,581
5,066
259,633
371,070
129,259
1,811,729
1,783,014
18,180,045
8,842,637
ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
7.1 ลูกหนี้การค้า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 9 เดือน
รวม

2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

17,156,188

16,258,998

8,156,591

2,040,954

3,741,327
14,628
40,941
20,953,084

8,303,484
24,562,482

96,645
8,253,236

3,976,842
6,017,796

โดยปกติระยะเวลาการให้สนิ เชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตัง้ แต่ 0 วัน ถึง 90 วัน
7.2 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น
งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 9 เดือน
มากกว่า 9 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

160,460,616

119,546,962

7,120,186

730,498

72,380,985
293,281
1,644,002
13,140,713
247,919,597
(14,752,685)
233,166,912

62,031,263
734,597
156,115
15,888,137
198,357,074
(15,827,332)
182,529,742

702,899
291,965
30
8,115,080
8,115,080

311,299
30
1,041,827
1,041,827

โดยปกติระยะเวลาการให้สนิ เชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตัง้ แต่ 0 วัน ถึง 60 วัน
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
(15,827,332)
(17,657,045)
1,074,647
1,829,713
(14,752,685)
(15,827,332)
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8. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2561
วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุทธิ

556,876,690
58,389,491
30,297,506
3,476,241
5,506,425
218,294,109
872,840,462
(660,853)
872,179,609

2560
511,164,741
17,226,568
9,823,829
1,420,506
4,757,093
271,470,498
815,863,235
(582,953)
815,280,282

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
531,562
531,562
531,562

293,426
293,426
293,426

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
โอนกลับ(ตั้งเพิ่ม)ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
(582,953)
(2,403,084)
(77,900)
1,820,131
(660,853)
(582,953)

ต้นทุนของสินค้าทีบ่ นั ทึกเปด นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนขาย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับรายการ)
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
1,257,540,355
1,060,039,075
77,900
(1,820,131)
1,257,618,255
1,058,218,944

9. ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ดิน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าถมดิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
34,712,426
45,804,558
11,442,402
13,224,334
1,046,998
1,354,898

งานระหว่างก่อสร้าง

41,387,912

42,924,073

รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์-สุทธิ

88,589,738
(4,245,990)
84,343,748

103,307,863
(5,540,352)
97,767,511
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
(5,540,352)
(5,540,352)
1,294,362
(4,245,990)
(5,540,352)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
โอนกลับค่าเผือ่ การลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนั ทึกเปด นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สาหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 23.03 ล้านบาท และ 72.53 ล้านบาท
ตามลาดับ
10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

- หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
- ตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด-พันธบัตรรัฐบาล
บวก การลงทุนเพิ่มในระหว่างปี
หัก ไถ่ถอนพันธบัตร
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจาหน่าย
รวมตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

2561
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

2560
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

845,795
(7,301)
838,494
838,494

2,068,209
(2,068,209)
853,096
(7,301)
845,795
845,795

-

2,292,589
(2,292,589)
-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

- หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
- ตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด-พันธบัตรรัฐบาล
บวก การลงทุนเพิ่มในระหว่างปี
หัก ไถ่ถอนพันธบัตร
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจาหน่าย
รวมตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด
รวมเงินลงทุนระยะอื่น

2561
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

2560
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

370,014
(3,192)
366,822
366,822

2,068,209
(2,068,209)
373,207
(3,193)
370,014
370,014

-

2,292,589
(2,292,589)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตราสารหนี้ทจ่ี ะถือจนครบกาหนดทัง้ จานวนนาไปค้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
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11. เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
(หน่ วย : บาท)
ชื่อบริ ษทั

ทุน
สัดส่ วนร้ อยละ
ชาระแล้ว
การลงทุน
2561
2560 2561 2560
บริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด 30,000,000 30,000,000 20.00 20.00
รวม

งบการเงินรวม
เงินลงทุน
เงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีราคาทุน
2561 2560
2561
2560
6,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000

ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ร่วม
ข้อมูลทางการเงินตามทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินของบริษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล จากัด โดยสรุป มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2560
13,956,703
18,993,302
32,950,005
(23,318,904)
(29,182,777)
(52,501,681)
(19,551,676)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

2561
14,533,766
22,043,711
36,577,477
(22,796,435)
(29,467,193)
(52,263,628)
(15,686,151)

รายได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี
เงินปันผลรับระหว่างปี

(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
73,341,346
75,832,507
3,865,525
(15,713,029)
3,865,525
(15,713,029)
-

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัท ปู่ เจ้า คอน
เทนเนอร์ เทอร์มนิ อล จากัด ทีร่ บั รูใ้ นงบการเงินรวม มีดงั นี้

สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั (ร้อยละ)
รายการปรับปรุ งอื่น
มูลค่าตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
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2561
(15,686,151)
20
(3,137,230)
3,137,230
-

(หน่วย : บาท)
2560
(19,551,676)
20
(3,910,335)
3,910,335
-

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

12. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

ชื่อบริ ษทั

ทุนชาระแล้ว
2561
2560
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
50,000,000 50,000,000
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด 300,000,000 500,000,000
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) 398,664,061 344,706,426
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
12,500,000 12,500,000
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด 400,000,000 400,000,000
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนร้อยละ
เงินลงทุน
การลงทุน
วิธีราคาทุน
2561 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
79.78 79.78
40,611,143
40,611,143
97.48 97.16 295,167,712
488,543,862
68.86 68.80 391,072,884
316,374,644
64.13 64.13
10,073,145
10,073,145
85.90 85.90 343,589,000
343,589,000
1,080,513,884 1,199,191,794

เงินปันผล
สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
41,176,326 59,289,930
41,176,326 59,289,930

ในระหว่างปี 2561 บริษัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด จานวน
99.06 ล้านบาท ทาให้สดั ส่วนการลงทุนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 97.16 เปด นร้อยละ 97.48
ตามรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ของบริษั ท ที เอส อุ ตสาหกรรมน้ ามัน จ ากัด
มีมติอนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ย่อย จากเดิม 600.00 ล้านบาทเปด น 300.00 ล้านบาท
โดยวิธกี ารลดมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เปด นมูลค่าหุน้ ละ 50.00 บาท เพื่อชดเชย
ผลขาดทุนสะสมจานวน 71.87 ล้านบาทและคืนเงินทุนส่วนที่เหลือจานวน 228.13 ล้านบาท และเกิดขาดทุนจาก
การลดทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าวจานวน 70.06 ล้านบาท
ในระหว่า งปี 2561 บริษ ัท ได้ใ ช้ส ทิ ธิซื ้อ หุ ้น TMILL-W1 ของบริษ ัท ที เอส ฟลาวมิล ล์ จ ากัด
(มหาชน) มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคาการใช้สทิ ธิ 2.00 บาทต่อหุน้ โดยบริษทั ลงทุนเพิม่ จานวน 74.70
ล้านบาท ทาให้สดั ส่วนการลงทุนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 68.80 เปด นร้อยละ 68.86
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริษ ทั มีเ งิน ลงทุน ในบริษ ทั ที เอส ฟลาวมิล ล์ จ ากัด
(มหาชน) จานวน 274.51 ล้านหุ้น และ 237.16 ล้านหุ้น ตามลาดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีใบสาคัญ
แสดงสิทธิซ้อื หุ้น TMILL-W1 จานวน 37.35 ล้านหน่ วย ซึ่งเปด นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีมูลค่ ายุติธ รรม ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 รวมเปด น จ านวน 730.19 ล้านบาท
และ 1,278.39 ล้านบาท ตามลาดับ
บริษัทได้นาเงินลงทุนในบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ส่วนหนึ่งจานวน 85.00 ล้านหุ้น
คิดเปด นสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยร้อยละ 21.32 ไปค้าประกันหนี้สนิ ตามสัญญาเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18
บริษทั ย่อยทีม่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีเ่ ปด นสาระสาคัญ
(หน่วย : บาท)

บริ ษทั
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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สัดส่ วนร้อยละการถือ
ของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
2561
2560
31.14
31.20

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
จัดสรรให้ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
2561
2560
32,987,029 32,912,675

ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุมสะสม
2561
2560
310,739,666 262,812,886

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ก่อนการตัด
รายการระหว่างกันโดยสรุป มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2561

2560

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

903,545,361

1,051,619,870

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

678,275,133

721,511,458

1,581,820,494

1,773,131,328

(570,215,492)

(920,083,644)

(24,121,033)

(19,441,752)

(594,336,525)

(939,525,396)

987,483,969

833,605,932

310,739,666

262,812,886

รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
รายได้

2560

1,405,470,304

1,306,144,705

กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

73,348,491

72,576,667

กาไรส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

33,246,957

32,912,675

106,595,448

105,489,342

(833,102)

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

72,775,317

72,576,667

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

32,987,029

32,912,675

105,762,346

105,489,342

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
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2560

145,618,663

(125,714,617)

(5,728,944)

(21,967,971)

(137,675,090)

118,194,642

2,214,629

(29,487,946)

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หน่วย : บาท)
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

งบการเงินรวม
ถนน
ท่าเรื อ
และลานวางตู ้

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิม่
โอนเข้า
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โอนเข้า
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้าจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โอนเข้า(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

200,179,579
3,059,072
203,238,651
461,013
(202,316,103)
1,383,561

251,494,843
165,447
4,683,823
4,280,000
260,624,113
4,305,529
1,334,254
(257,585,820)
8,678,076

4,691,619
4,691,619
(4,691,619)
-

90,470,014
6,909,373
97,379,387
(97,379,387)
-

6,806,227
9,092,498
(11,593,196)
4,305,529
993,066
(993,066)
(4,305,529)
-

553,642,282
9,257,945
11,593,196
7,339,072
(11,593,196)
570,239,299
4,305,529
993,066
1,795,267
(562,965,995)
(4,305,529)
10,061,637

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โอนออก(โอนเข้า)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(2,150,000)
(2,150,000)
2,150,000
-

(66,396,871)
(2,044,399)
(9,240,156)
(77,681,426)
80,863,762
(5,382,556)
(2,200,220)

(2,037,574)
(110,407)
(2,147,981)
2,226,022
(78,041)
-

(5,209,085)
(5,734,482)
(10,943,567)
12,361,962
(1,418,395)
-

-

(75,793,530)
(2,044,399)
(15,085,045)
(92,922,974)
97,601,746
(6,878,992)
(2,200,220)

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โอนออก(โอนเข้า)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

(887,567)
(887,567)
887,567
-

-

-

-

(887,567)
(887,567)
887,567
-

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

201,088,651

182,055,120

2,543,638

86,435,820

4,305,529

476,428,758

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,383,561

6,477,856

-

-

-

7,861,417

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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15,085,045
6,878,992
954,867,340
22,457,429

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ท่าเรื อ
งานระหว่าง
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ก่อสร้าง

ที่ดิน

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิม่
โอนเข้า
โอนเข้าจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิม่
โอนเข้า
โอนเข้าจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โอนเข้า(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

214,394,450
3,059,072
217,453,522
461,013
(301,848)
217,612,687

66,023,722
36,522
4,483,823
4,280,000
74,824,067
1,060,206
4,305,528
1,334,254
3,846,312
85,370,367

79,494,014
79,494,014
79,494,014

28,999
8,760,352
(4,483,823)
4,305,528
(4,305,528)
-

359,941,185
8,796,874
4,483,823
7,339,072
(4,483,823)
376,077,131
1,060,206
4,305,528
1,795,267
3,544,464
(4,305,528)
382,477,068

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
โอนเข้าจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โอนเข้า(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

(59,061,326)
(2,044,399)
(1,475,984)
(62,581,709)
(1,404,516)
(2,655,745)
(66,641,970)

(4,638,965)
(3,963,841)
(8,602,806)
(3,963,841)
(12,566,647)

-

(63,700,291)
(2,044,399)
(5,439,825)
(71,184,515)
(1,404,516)
(6,619,586)
(79,208,617)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

217,453,522

12,242,358

70,891,208

4,305,528

304,892,616

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

217,612,687

18,728,397

66,927,367

-

303,268,451

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

5,439,825
6,619,586

1,049,304,833
1,034,742,085

สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า
และรายได้จากกิจการท่ าเทียบเรือ -สุทธิ ซึ่งรับรู้ในงบก าไรขาดทุ นตามงบการเงินรวมจ านวน 42.63 ล้านบาท
และ 86.42 ล้านบาท ตามลาดับ และงบการเงิน เฉพาะกิจการจ านวน 53.42 ล้านบาท และ 45.25 ล้า นบาท
ตามลาดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั ได้นาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชี
ตามงบการเงินรวมจานวน 6.08 ล้านบาท และ 324.31 ล้านบาท ตามลาดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน
234.56 ล้านบาท และ 234.00 ล้านบาท ตามลาดับ ไปค้าประกันสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่งตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทั ย่อยราคาตามบัญชี
จานวน 5.16 ล้านบาท และ 188.92 ล้านบาท ตามลาดับ ก่อสร้างบนทีด่ นิ ซึง่ เช่าจากบริษทั ซึง่ เมื่อครบกาหนดสัญญา
หรือสัญ ญานี้ ถู กยกเลิก ผู้เช่ ามีห น้ าที่ส่งมอบที่ดิน พร้อ มสิง่ ปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพ ที่เ ปด น อยู่ใ นวัน ที่ค รบ
กาหนดสัญญาเช่าที่ดนิ ให้แก่ผู้ให้เช่าเว้ นแต่คู่สญ
ั ญาจะได้ทาความตกลงเกี่ยวกับ สิง่ ปลูกสร้างในทีด่ นิ ทีเ่ ช่าเปด น
ประการอื่น
มูลค่ ายุ ติธรรมของอสังหาริม ทรัพ ย์เพื่อการลงทุ นประเมินโดยผู้ประเมิน ราคาอิสระที่ได้รบั ความ
เหดนชอบจากสานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ โดย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีม ูลค่า ยุต ิธ รรมตามรายงานการประเมิน ราคาในเดือ นกุม ภาพัน ธ์ และกัน ยายน 2559 ซึ่งใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สาหรับการประเมินราคาที่ดนิ และวิธคี ิดต้นทุน (Cost Approach)
ส าหรับ การประเมิ น ราคาอาคารและสิ่ง ปลู ก สร้า ง ส าหรับ การประเมิ น ราคาอาคารและสิ่ง ปลู ก สร้า ง ทัง้ นี้
มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเปด นลาดับชัน้ ระดับที่ 3
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14. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
(หน่ วย : บาท)
ที่ดนิ และ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ สิ่งปลูกสร้ าง
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
โอนออกไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนเข้า(โอนออก)ไปอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิม่ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โอนออก(โอนเข้า)ไปอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออกไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก(โอนเข้า)ไปอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ถนน

งบการเงินรวม
ท่ าเรื อ
เครื่ องจักร
และลานวางตู้ และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

งานระหว่ าง
ก่อสร้ างและติดตั้ง

รวม

205,990,789
(3,059,072)

733,173,289
4,898,122
(8,270,489)
(4,280,000)

44,492,780
-

108,081,446 1,675,784,031
30,552,805
1,295,545
6,692,686
(1,646,284)
-

63,928,655
15,723,636
752,858
(3,971,962)
-

3,931,945
7,513,944
(8,741,089)
-

2,835,382,935
58,688,507
8,741,089
(13,888,735)
(8,741,089)
(7,339,072)

202,931,717
2,010,000
-

725,520,922
27,133,369
115,680
(2,794,655)
-

44,492,780
4,052,551
-

109,376,991 1,711,383,238
15,070,893
8,443,045
5,545,000
(6,102,205) (10,805,231)
-

76,433,187
14,049,727
(468,000)
-

2,704,800
29,322,508
2,704,800
(16,808,525)

2,872,843,635
91,639,048
16,808,525
(20,170,091)
(16,808,525)

-

-

-

-

(49,697,295)

-

-

(49,697,295)

97,379,387

-

-

993,066

562,965,995

209,097,218 1,671,496,605

90,014,914

18,916,649

3,457,581,292

202,316,103

257,585,820

4,691,619

407,257,820

1,007,561,136

53,236,950

1,530,354,906
(55,306,928)

-

-

-

-

-

-

1,530,354,906
(55,306,928)

1,475,047,978
428,986,747

-

-

-

-

-

-

1,475,047,978
428,986,747

1,904,034,725

-

-

-

-

-

-

1,904,034,725

-

(314,078,781) (35,071,586)
2,044,399
8,266,561
(22,809,422) (3,042,237)

(44,444,823) (550,326,402)
1,636,569
(3,612,833) (81,439,049)

(38,233,331)
2,559,016
(5,198,547)

-

(982,154,923)
2,044,399
12,462,146
(116,102,088)

-

(326,577,243) (38,113,823)

(48,057,656) (630,128,882)

(40,872,862)

-

(1,083,750,466)

(2,150,000)
-

(80,863,762)
1,236,596

(2,226,022)
-

(12,361,962)
1,215,425

5,075,199

453,025

-

(97,601,746)
7,980,245

-

(27,917,689)

(2,928,311)

(8,396,759)

19,816,164
(80,348,409)

(5,572,250)

-

19,816,164
(125,163,418)

(67,600,952) (685,585,928)

(45,992,087)

-

(1,278,719,221)

(2,150,000)

(434,122,098) (43,268,156)

-

(501,207)
(1,145,129)

-

-

(200,174)
(24,563,651)

-

-

(701,381)
(25,708,780)

-

(1,646,336)
216,698

-

-

(24,763,825)
(8,353,178)
2,360,909

-

-

(26,410,161)
(8,353,178)
2,577,607

-

(887,567)

-

-

-

-

-

(887,567)

-

-

-

-

22,739,131

-

-

22,739,131

-

(2,317,205)

-

-

(8,016,963)

-

-

(10,334,168)

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

2,309,142,545

571,121,833

9,968,794

44,022,827

18,916,649

4,072,562,628

141,496,266

977,893,714

116,102,088
125,163,418
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(หน่ วย : บาท)
ที่ดนิ และ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ สิ่งปลูกสร้ าง
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิม่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)ไปอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ าเรื อ
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

ถนน

ยานพาหนะ

งานระหว่ าง
ก่อสร้ างและติดตั้ง

รวม

189,625,918
(3,059,072)

252,517,107
2,594,311
(8,266,209)
(4,280,000)

39,347,685
-

108,081,445
1,295,545
-

89,340,542
20,843,109
(576,946)
-

24,983,277
3,080,837
-

1,295,545
(1,295,545)
-

705,191,519
26,518,257
1,295,545
(8,843,155)
(1,295,545)
(7,339,072)

186,566,846
2,010,000
-

242,565,209
35,660,773
(1,674,117)

39,347,685
4,010,029
-

109,376,990
-

109,606,705
3,706,791
(1,022,452)

28,064,114
(20,417,683)

4,725,748
-

715,527,549
50,113,341
(23,114,252)

301,848

(3,846,312)

-

-

-

-

-

(3,544,464)

188,878,694

272,705,553

43,357,714

109,376,990

112,291,044

7,646,431

4,725,748

738,982,174

1,279,173,652
(55,306,928)

-

-

-

-

-

-

1,279,173,652
(55,306,928)

เพิ่มขึ้น

1,223,866,724
9,862,152

-

-

-

-

-

-

1,223,866,724
9,862,152

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,233,728,876

-

-

-

-

-

-

1,233,728,876

-

(103,113,910)

(31,095,352)

(44,444,823)

(82,038,584)

(10,885,481)

-

(271,578,150)

-

2,044,399
8,266,205
(9,349,814)

(2,797,746)

(3,612,833)

576,942
(4,450,239)

(2,789,762)

-

2,044,399
8,843,147
(23,000,394)

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

-

(102,153,120) (33,893,098)
1,404,516
617,625
(9,354,445) (2,651,101)

(48,057,656)
(3,634,840)

(85,911,881)
1,022,450
(5,206,926)

(13,675,243)
8,971,230
(2,529,686)

-

(283,690,998)
1,404,516
10,611,305
(23,376,998)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

(109,485,424)

(36,544,199)

(51,692,496)

(90,096,357)

(7,233,699)

-

(295,052,175)

-

(501,207)

-

-

-

-

-

(501,207)

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

-

(501,207)
216,698

-

-

-

-

-

(501,207)
216,698

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

(284,509)

-

-

-

-

-

(284,509)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,410,433,570

139,910,882

5,454,587

61,319,334

23,694,824

14,388,871

-

1,655,202,068

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,422,607,570

162,935,620

6,813,515

57,684,494

22,194,687

412,732

4,725,748

1,677,374,366

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิม่ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :-

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารและงานระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงาน
ของบริษทั ย่อยห้าแห่งราคาตามบัญชีจานวน 497.52 ล้านบาท และ 324.21 ล้านบาท ตามลาดับ ก่อสร้างบนทีด่ นิ
ซึ่งเช่าจากบริษัทซึ่งเมื่อครบกาหนดสัญญาหรือสัญญานี้ถูกยกเลิก ผู้เช่ามี หน้ าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
(ถ้ามี) ตามสภาพที่เปด นอยู่ในวันที่ครบกาหนดสัญญาเช่ าที่ดินให้แก่ผู้ให้ เช่าเว้น แต่ คู่สญ
ั ญาจะได้ท าความตกลง
เกีย่ วกับสิง่ ปลูกสร้างในทีด่ นิ ทีเ่ ช่าเปด นประการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทค่ี านวณค่าเสือ่ ม
ราคาหมดแล้วแต่ ยงั ใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจานวน 348.85 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจานวน 2.02 ล้านบาท
และราคาทุนจานวน 329.95 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจานวน 1.98 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทค่ี านวณค่าเสือ่ ม
ราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่โ ดยมีร าคาทุน จานวน 201.98 ล้า นบาท มูล ค่า ตามบัญ ชีจานวน 0.07 ล้านบาท
และราคาทุนจานวน 193.79 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจานวน 0.07 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั ได้นาทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง และเครื่องจักรราคาตามบัญชี
ตามงบการเงินรวมจานวน 415.19 ล้านบาท และ 438.42 ล้านบาท ตามลาดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน
176.01 ล้านบาท และ 181.82 ล้านบาท ตามลาดับ ไปค้าประกันสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่งตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 15 นอกจากนี้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ปลดภาระจานองหลักทรัพย์รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ใดๆ
ที่ได้ให้ไว้เปด นหลักประกัน แก่ผู้ให้กู้รายอื่น และมีข้อผูกพันตามหนังสือยืน ยัน (Negative pledge) ที่ออกให้ก ับ
สถาบัน การเงิน โดยเฉพาะการไม่ ก่ อ ภาระผู ก พัน ในอาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุ ปกรณ์ ท่ีมีอยู่ ในปั จจุ บ ัน
และทีจ่ ะเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ราคาตามบัญชีจานวน 586.96 ล้านบาท และ 608.39 ล้านบาท
ตามลาดับ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยานพาหนะและอุปกรณ์อ่นื ในงบการเงินรวมราคาตามบัญชีจานวน
2.81 ล้านบาท และ 21.51 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 2.81 ล้านบาท และ 20.91 ล้านบาท
ตามลาดับ เปด นสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19
ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดั ให้มกี ารประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนปรับปรุงอาคาร
และเครื่องจักรบางส่วน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระแห่งหนึ่ง ทีไ่ ด้รบั ความเหดนชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วธิ ตี ้นทุน (Cost Approach) กลุ่มบริษัทได้รบั รู้การด้อยค่าสินทรัพย์ ในงบ
การเงินรวม จานวน 25.71 ล้านบาท
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15. สินเชื่อและการค้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั และบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้รบั วงเงิน สินเชื่อต่างๆ จาก
สถาบัน การเงิน ดัง นี้ วงเงิน เบิก เกิน บัญ ชี วงเงิน หนัง สือ ค้ าประกัน วงเงิน กู ย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาว วงเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รซี ที เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อที่ 16, 18 และ 30.1 ค้าประกันโดยจดจานองที่ดนิ พร้อมอาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน เครื่องจักร รวมทัง้
อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตัง้ เมื่อก่อสร้างและติดตัง้ แล้วเสรดจ สิทธิการเช่าทีด่ นิ ทีต่ งั ้ อาคาร
โรงงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และ 14 พร้อมทัง้ ทาประกันภัย สิง่ ปลูก
สร้างและเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ประกันภัยจะพึงรับได้โดยยกประโยชน์ในสิทธิประกันภัย
ทรัพย์สนิ ให้แก่ธนาคารผูใ้ ห้กเู้ ปด นผู้รบั ผลประโยชน์ ซึ่งมีบริษัทและบริษัทย่อยร่วมค้าประกันและมีขอ้ ปฏิบตั ิอ่นื ที่
สาคัญตามสัญญาสินเชื่อ ดังนี้
1. บริษทั ต้องดารงสัดส่วนอัตราหนี้สนิ ต่อส่วนทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 2 ต่อ 1
2. บริษทั ต้องดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ ไม่ต่ากว่า 1.2 ต่อ 1
3. บริษทั ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุน ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้รบั วงเงินสินเชื่อต่างๆ จาก
สถาบันการเงินดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยมื ระยะสัน้ วงเงินเจ้าหนี้ทรัสต์รซี ที เลตเตอร์ออฟเครดิต และ
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16 และ 30.1 โดยบริษัทย่อย
ต้องปลดภาระจานองหลักทรัพย์รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ได้ให้ไว้เปด น หลักประกันแก่ผใู้ ห้กรู้ ายอื่น และปรับเงื่อนไข
การกูย้ มื เปด น Negative Pledge
16. เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

2561
1,582,617
574,000,000
243,689,423
819,272,040

2560
236,000,000
395,654,160
631,654,160

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
179,000,000
18,000,000
179,000,000
18,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั ได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินในรูปตั ๋วสัญญาใช้เงิน
อายุ 1 ถึง 3 เดือน และแบบช าระเมื่อทวงถามจากธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งมีอ ัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25-3.07 ต่ อ ปี
และ 2.25-3.73 ต่อปี ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวม เจ้าหนี้ทรัสต์รซี ีททัง้ จานวนเปด นการกู้ยมื ใน
สกุลเงินบาทของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง อัตราดอกเบีย้ Fixed Rate ตามสภาวะตลาดเงิน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รซี ที
บริษทั ย่อยได้รบั สินค้าที่สงเข้
ั ่ ามาโดยการใช้สนิ เชื่อของสถาบันการเงิน ดังนัน้ บริษทั ย่อยจึงมีภาระผูกพันต่อสถาบัน
การเงินสาหรับค่าสินค้าดังกล่าวทัง้ ทีเ่ กดบไว้หรือจาหน่ายไป
เงินกู้ยมื ในรูปตั ๋วสัญญาใช้เงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รซี ที ใช้หลักทรัพย์ค้าประกันตามหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงินข้อที่ 15
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17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
งบการเงินรวม
2561
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการอื่น
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

124,504,939
124,504,939
8,774,776
17,962,943
11,823,280
3,442,117
58,714,794
4,944,386
452,314
106,114,610
230,619,549

2560
264,134,170
264,134,170
7,258,257
5,877,848
1,834,917
6,985,090
44,978,901
4,398,517
347,514
71,681,044
335,815,214

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,041,090
256,800
2,214,148
165,239
3,255,238
422,039
438,492
10,000,000
806,943
470,196
247,946
123,136
1,508,700
4,541,295
7,492,063
17,690,657
9,857,367
4,540,817
4,098,517
668,185
85,418
30,443,035
32,126,697
33,698,273
32,548,736

18. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
(วงเงินที่ 1 : 200 ล้านบาท)
(วงเงินที่ 2 : 380 ล้านบาท)
(วงเงินที่ 3 : 100 ล้านบาท)
(วงเงินที่ 4 : 145 ล้านบาท)
(วงเงินที่ 5 : 50 ล้านบาท)
รวม
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

216,000,000
25,000,000
98,398,000
50,000,000
389,398,000
(121,712,000)
267,686,000

60,000,000
342,000,000
50,000,000
119,110,000
571,110,000
(161,712,000)
409,398,000

การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับเงินกูร้ ะหว่างปี
ชาระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
43

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
571,110,000
703,322,000
50,000,000
(231,712,000)
(132,212,000)
389,398,000
571,110,000
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยแบ่งเงินกู้เปด น 5 วงเงิน
และมีเงื่อนไขทีส่ าคัญดังนี้
วงเงิน จานวนวงเงิน ระยะเวลา
(ล้านบาท)
1
200.00
ธ.ค. 57-มิ.ย.62
2
380.00
ก.ย.60-มี.ค.65
3
100.00
มี.ค.59-ก.ย.62
4
5

145.00
50.00

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MLR-2.00
MLR-2.00
4.00

การจ่ายชาระ
เงินต้น
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน

การจ่ายชาระ
หลักประกันและข้อปฏิบตั ิที่สาคัญ
ดอกเบี้ย
ทุกสิ้ นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
ทุกสิ้ นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
ทุกสิ้ นเดือน หุ ้นบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
จานวน 85 ล้านหุ้น
ต.ค.59-ก.ค.66 MLR-2.55
รายเดือน
ทุกสิ้ นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
ต.ค.61-ธ.ค.64 MLR-3.325 ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 ทุกสิ้ นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

19. หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าระยะยาว
ประกอบด้วย จานวนเงินขัน้ ต่าทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาว มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
- ครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี
- ครบกาหนด 1-5 ปี
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุ ทธิ

661,392
3,014,368
3,675,760
(461,768)
3,213,992
(514,884)
2,699,108

5,340,606
17,871,406
23,212,012
(2,647,248)
20,564,764
(4,437,636)
16,127,128

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
661,392
3,014,368
3,675,760
(461,768)
3,213,992
(514,884)
2,699,108

4,830,169
17,871,406
22,701,575
(2,633,471)
20,068,104
(3,940,976)
16,127,128

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 กลุ ่ม บริษ ทั มีส ญ
ั ญาเช่า การเงิน กับ บริษ ทั ลีสซิง่ โดยมี
ระยะเวลาเช่า 3-5 ปี คิด ดอกเบีย้ ในอัต ราร้อ ยละ 4.40 ต่อปี และ 3.96-5.50 ต่อปี ต ามลาดับ ซึง่ กรรมสิท ธิ ์ใน
ยานพาหนะและอุป กรณ์ อ่ืน ยัง เปด น ของผู้ใ ห้เ ช่า จนกว่า กลุ่ม บริษ ัท จะจ่า ยเงิน ค่า เช่า หรือ จ่า ยเงิน ซื้อ เมื่อ ครบ
ตามภาระผูกพันในสัญญา
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่ ม บริษั ท จ่ า ยค่ า ชดเชยผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานและบ าเหนด จ ตามข้ อ ก าหนดของ
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปลี่ย นแปลงในภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานสาหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงั นี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่าย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินรวม
2561
2560
10,576,494
18,524,620
2,283,140
1,428,018
243,064
435,754
(5,517,619) (9,811,898)
866,693
8,451,772
10,576,494

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
5,692,516 10,178,738
392,820
819,100
117,000
289,064
(4,283,738) (5,594,386)
1,420,865
3,339,463
5,692,516
ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

ค่าใช้จ่ายที่รบั รูใ้ นงบกาไรขาดทุน และงบกาไรขาดทุนเบดดเสรดจสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขายและต้นทุนบริ การ
493,002
572,511
234,816
267,288
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
2,033,202 1,291,261
275,004
840,876
รวม
2,526,204 1,863,772
509,820 1,108,164
ข้อสมมติฐานหลักทีส่ าคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ รายงานมีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

งบการเงินรวม
ร้อยละ 2.39-3.35
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุของพนักงาน
55-60 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ 2.81
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุของพนักงาน
60 ปี

ข้อสมมติเกีย่ วกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิตทิ เ่ี ผยแพร่ทวไป
ั ่ และอัตราดอกเบีย้ คิดลดใช้
อัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลซึง่ มีระยะเวลาครบกาหนดใกล้เคียงกับกาหนดชาระของหนี้สนิ ค่าตอบแทนพนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีร่ บั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบดดเสรดจอื่นเกิดขึน้ จาก

สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

งบการเงินรวม
4,045,502
496,905
(3,675,714)
866,693

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,823,542
269,764
(672,441)
1,420,865

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่อาจเปด นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้เปด นจานวนเงินดังต่อไปนี้

อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 1.00
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งบการเงินรวม
2561
2560
(339,490)
(365,669)
362,365
390,735
391,734
520,280
(370,013)
(487,577)
(831,001) (1,054,696)
773,454
931,365

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(123,319) (214,621)
131,211
229,295
146,232
311,899
(138,787) (292,671)
(313,837) (634,020)
354,468
732,225
ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มมี ติผ่านร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึง่ กฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุ เบกษา พระราชบัญ ญัต ิ คุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่น้กี าหนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึง่ ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ข้นึ ไป
ให้มีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อ ยกว่าค่าจ้างอัต ราสุด ท้าย 400 วันสุดท้า ย การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเปด นการ
แก้ไขโครงการสาหรับ โครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงาน และมีผ ลกระทบให้ก ลุ่ ม บริษัท มีห นี้ สิน สารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ ขึน้ ตามงบการเงินรวมจานวน 1.43 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน 0.80 ล้านบาท กลุ่มบริษทั จะบันทึกผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยรับรูต้ ้นทุนบริการในอดีตเปด น
ค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนของงวดทีก่ ฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
21. สินทรัพย์(หนี้สนิ )ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(252,501,591) (249,701,916)
(252,501,591) (249,701,916)

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

2561
4,569,030
(390,400,391)
(385,831,361)

2560
2,734,784
(298,439,278)
(295,704,494)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น บันทึกเป็ นรายได้
รายได้หรื อ หรื อค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายใน งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 27) (หมายเหตุ 27)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
บันทึกเป็ นรายได้
รายได้หรื อ
หรื อค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายใน
งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 27)
(หมายเหตุ 27)

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

1,710,748
116,591
321,392
586,053
2,734,784

(1,201,565)
15,580
210,378
3,022,607
2,047,000

(212,754)
(212,254)

509,183
132,171
319,016
3,608,660
4,569,030

-

-

-

-

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม
สุทธิ

1,454,720
1,108,070
(302,245,292)
1,398,553
(155,329)
(298,439,278)
(295,704,494)

986,634
(258,872)
(6,853,918)
(413,307)
(10,393)
(6,549,856)
(4,502,856)

(85,797,350)
386,093
(85,411,257)
(85,624,011)

2,441,354
849,198
(394,896,560)
1,371,339
(165,722)
(390,400,391)
(385,831,361)

1,108,070
(248,200,186)
1,138,503
(3,748,303)
(249,701,916)
(249,701,916)

(258,872)
516,933
(754,784)
(614,695)
(1,111,418)
(1,111,418)

(1,972,430)
284,173
(1,688,257)
(1,688,257)

849,198
(249,655,683)
667,892
(4,362,998)
(252,501,591)
(252,501,591)
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น บันทึกเป็ นรายได้
รายได้หรื อ หรื อค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายใน งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 27) (หมายเหตุ 27)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
บันทึกเป็ นรายได้
รายได้หรื อ
หรื อค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายใน
งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 27)
(หมายเหตุ 27)

ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

1,215,386
1,203,976
5,371,070
7,790,432

495,362
116,591
(882,584)
(4,785,017)
(5,055,648)

-

1,710,748
116,591
321,392
586,053
2,734,784

-

-

-

-

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม
สุทธิ

1,808,814
1,108,070
(313,040,185)
2,500,948
(2,644,899)
(310,267,252)
(302,476,820)

(354,094)
(266,493)
(1,102,395)
2,444,694
721,712
(4,333,936)

11,061,386
44,876
11,106,262
11,106,262

1,454,720
1,108,070
(302,245,292)
1,398,553
(155,329)
(298,439,278)
(295,704,494)

1,108,070
(256,634,048)
2,035,748
(5,730,891)
(259,221,121)
(259,221,121)

(2,627,524)
(897,245)
1,937,712
(1,587,057)
(1,587,057)

11,061,386
44,876
11,106,262
11,106,262

1,108,070
(248,200,186)
1,138,503
(3,748,303)
(249,701,916)
(249,701,916)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ย่อยสองแห่งและสีแ่ ห่งตามลาดับ มีผลแตกต่างชัวคราว
่
ที่เกิด จากขาดทุ น ทางภาษี ท่ีย ัง ไม่ ได้ใช้จ านวน 66.81 ล้า นบาท และ 127.24 ล้า นบาท ตามล าดับ ซึ่งไม่ ไ ด้
นาไปรวมในการคานวณสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพื่อรับ รู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เนื่องจากความ
ไม่แน่นอนทีจ่ ะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต)
22. ทุนเรือนหุน้
ราคาตาม
มูลค่าหุน้
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุน้ สามัญปลายปี
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญต้นปี
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุน้ สามัญปลายปี

2561
จานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

2560

จานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

จานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

จานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

0.50
0.50
0.50

383,327,610
383,327,610

191,663,805
191,663,805

383,327,610
383,327,610

191,663,805
191,663,805

0.50
0.50
0.50

383,327,181
383,327,181

191,663,591
191,663,591

383,327,181
383,327,181

191,663,591
191,663,591

23. ส่วนเกินทุนและสารองตามกฎหมาย
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทบ่ี ริษทั เสนอ
ขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนาค่าหุ้นส่วนเกิน นี้ตงั ้ เปด นทุน สารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ”)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนาไปจ่ายเปด นเงินปั นผลไม่ได้
ทุนสารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทั ต้องจัดสรรทุนสารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายเงินปั นผลได้
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24. เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

วันที่จ่าย
เงินปั นผล

22,999,631

0.06

23 พฤศจิกายน 2561

เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
กาไรของปี 2560
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
รวม

26,832,903
49,832,534

0.07
0.13

25 พฤษภาคม 2561

เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
กาไรของปี 2559
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

22,999,931

0.06

27 พฤษภาคม 2560

เงินปั นผล
เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก
กาไรสะสม ณ 30 มิ.ย. 61

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

เงินปั นผลจ่าย
(หน่วย : บาท)

25. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ข องกลุ่ ม บริษัท ในการบริห ารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ึงความสามารถในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดารงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสม และการรักษาอัตราส่วนทางการเงินไม่ให้เกิน
ข้อกาหนดของสัญญากูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้ สนิ ต่ อทุ นเปด น 0.52 : 1.00
และ 0.63 : 1.00 ตามลาดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเปด น 0.49 : 1.00 และ 0.53 : 1.00
ตามลาดับ
26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 187,856,680
187,362,391
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
1,162,323,983
903,844,977
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
(61,636,600)
7,869,133
(กาไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
77,900
(1,820,131)
ค่าเสื่ อมราคา
132,042,410
131,187,133
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
51,839,442
51,259,779
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานคลังสิ นค้า
40,756,902
30,302,057
ค่าสาธารณูปโภค
49,164,255
62,909,821
ต้นทุนทางการเงิน
36,915,393
43,580,799
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
198,853,339
187,333,525
รวม
1,798,193,704 1,603,829,484
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
71,563,647
64,025,477
29,996,584
28,440,219
48,257,334
34,585,605
3,636,880
3,468,185
26,432,436
31,420,977
115,070,573
99,959,097
294,957,454 261,899,560

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

27. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษี เ งิน ได้ ท่ี ร ับ รู้ ใ นก าไรหรือ ขาดทุ น ส าหรับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560
มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 21 )
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2561
2560
46,525,646
36,049,443

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
18,396,489
8,256,519

4,502,856
51,028,502

1,111,418
19,507,907

4,333,936
40,383,379

1,587,057
9,843,576

ภาษี เงินได้ ท่ี ร ับรู้ในงบก าไรขาดทุ นเบดดเสรดจส าหรับปี สิ้นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ก่อนภาษี
เงินได้

2561
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

2560
รายได้
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

ผลต่างจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน
(866,693)
173,339
(693,354)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
(224,380)
44,876
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 428,986,747 (85,797,350) 343,189,397 (55,306,928) 11,061,386
รวม
428,120,054 (85,624,011) 342,496,043 (55,531,308) 11,106,262

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้
(179,504)
(44,245,542)
(44,425,046)
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนภาษี
เงินได้
ผลต่างจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน
(1,420,865)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 9,862,152
รวม
8,441,287
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2561
รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

284,173

(1,136,692)

(1,972,430)
(1,688,257)

7,889,722
6,753,030

2560
รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

-

-

(224,380)
44,876
(55,306,928) 11,061,386
(55,531,308) 11,106,262

(179,504)
(44,245,542)
(44,425,046)

ก่อนภาษี
เงินได้
-

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตรา
ภาษีทใ่ี ช้สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษีได้
ขาดทุนทางภาษี
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2561
19,234,092
233,550,548
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
46,710,110
-

(9,185,322)
19,783,866
(3,311,403)
(7,471,605)
46,525,646
4,502,856
51,028,502

รวม
252,784,640
46,710,110
(9,185,322)
19,783,866
(3,311,403)
(7,471,605)
46,525,646
4,502,856
51,028,502

(หน่วย : บาท)

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษีได้
ขาดทุนทางภาษี
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
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งบการเงินรวม
2560
14,813,016
168,631,206
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
33,726,241
-

(13,363,988)
17,142,689
(977,279)
(478,220)
36,049,443
4,333,936
40,383,379

รวม
183,444,222
33,726,241
(13,363,988)
17,142,689
(977,279)
(478,220)
36,049,443
4,333,936
40,383,379

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2561

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษีได้
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินฉพาะกิจการ
2561
2560
67,035,104
106,698,835
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
13,407,021
21,339,767
(9,128,322)
15,518,810
(1,401,020)
18,396,489
1,111,418
19,507,907

(12,596,648)
4,428,651
(4,915,251)
8,256,519
1,587,057
9,843,576

28. กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ทเ่ี ปด นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบดดเสรดจอื่น) ด้วยจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้วระหว่างปี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
กาไรสาหรับปี (หน่วย : บาท)
164,643,496 116,611,736 47,527,197 96,855,259
จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ว (หน่วย : หุน้ )
383,327,181 383,327,181 383,327,181 383,327,181
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.43
0.30
0.12
0.25
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29. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานตามงบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : พันบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ธุรกิจบริ การขนถ่าย
และให้เช่าคลังสิ นค้า
2561
2560

ธุรกิจให้เช่าโรงงาน
และอาคารชุด
2561
2560

225,376
133,860

114,742
84,846

59,090
-

102,192
-

175,246
-

- 1,525,263 1,345,568
86,727
258
8,547
14,264

36,513
-

114,027
-

-

359,236
178,599

199,588
80,491

59,090
24,650

102,192
39,172

175,246
39,005

86,727 1,534,068 1,359,832
38,363 253,508 271,832

36,513
13,485

114,027
41,496

-

ธุรกิจท่าเทียบเรื อ
2561
2560

ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
2561
2560

ธุรกิจขาย
อสังหาริ มทรัพย์
2561
2560

รายการ
ระหว่างกัน
2561
2560

2561

2560

1,715

(142,407) (100,825)

1,561,776
459,970
-

1,459,595
303,661
-

1,715
274

(142,407) (100,825)
(8,331)
(9,651)

2,021,746
500,916
29,232
(38,305)
(202,143)
(36,915)
(51,029)
201,756

1,763,256
461,977
24,018
(43,649)
(215,321)
(43,581)
(40,383)
143,061

(37,113)

(26,449)

164,643

116,612

ธุรกิจอื่นๆ
2561
2560

กาไรจากการดาเนินงาน
(หัก) กาไรส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรสาหรับปี
สิ นทรัพย์ที่ใช้ในส่ วนงาน :ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ :
- ส่ วนที่จาแนกได้
- ส่ วนกลาง

227,299
869,406
-

191,876
814,279
-

84,344
-

97,768
-

-

-

(6,428)
-

(14,751)
(33)
-

261,945
872,180
84,344
7,861

217,712
815,280
97,768
476,429

220,286 1,034,281
-

762,337
-
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-

-

15
-

(7,375)
-

4,753
-

สิ นทรัพย์อื่น

4,019,147
53,416
161,333

3,223,006
14,725
169,132

สิ นทรัพย์ รวม

5,460,226

5,014,052
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26,174
2,774
2,700

24,350
1,034
11,424

318
5,161

2,953
107,943

14,582
-

2,205,228
53,369

1,984,946
14,724

625
-

250,669
1

786,388
-

13,284
357,062

รวม
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รายได้กจิ การท่าเทียบเรือสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จานวน 22.52 ล้านบาท และ
70.48 ล้านบาท ตามลาดับ เปด นรายได้กจิ การท่าเทียบเรือทีแ่ สดงยอดสุทธิจากค่าจ้างบริหารท่าเทียบเรือ โดยผู้รบั
จ้างตกลงชาระค่า จ้า งเท่า กับ อัต ราที่ต กลงร่ว มกัน ในการประกัน รายได้ที่เ กิด จาก การรับจ้างตามสัญ ญาว่าจ้าง
บริหารท่าเทียบเรือซึง่ สัญญามีกาหนดระยะเวลาว่าจ้าง 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2559 ซึ่งใน ไตรมาส 2
ปี 2561 ผู้ว่าจ้างได้ย กเลิก สัญ ญาและจัด ทาสัญ ญาจ้า งบริหารงานท่าเทียบเรือฉบับใหม่โดยผู้ว่าจ้างตกลงชาระ
ค่า ตอบแทนในอัตราที่ต กลงร่วมกัน ตามผลประกอบการท่า เทียบเรือและไม่กาหนดเงื่อนไขในการประกันรายได้
โดยสัญญามีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั ไม่มลี กู ค้ารายใหญ่ทม่ี มี ลู ค่าการขายสูง
กว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการ
30. ภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
30.1 กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังนี้
งบการเงินรวม

เลตเตอร์ ออฟการันตี
เลตเตอร์ ออฟเครดิต
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ ะยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น ทรัสต์รีซีท รับซื้อลูกหนี้
และแฟคเตอริ่ ง
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ มื ระยะสั้น

สกุลเงิน
(หน่วย)
พันบาท
พันบาท
พันดอลลาร์
สหรัฐ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

2561
2560
วงเงินทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ
63,100 35,610 27,490 63,100 35,074
28,026
2,810,000 528,794 2,281,206 2,810,000 871,124 1,938,876
18,000
2,015,000
1,015,000

1,541 16,459 18,288
379
17,909
86,087 1,928,913 2,015,000 250,283 1,764,717
96,583 918,417 385,000 36,000 349,000

400,000 200,000
100,000 99,000

200,000
1,000

-

-

-

2560
ใช้ไป
16,794
18,000
-

คงเหลือ
1,306
127,000
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เลตเตอร์ ออฟการันตี
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ ะยะสั้น
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ มื ระยะสั้น

สกุลเงิน
(หน่วย) วงเงินทั้งสิ้น
พันบาท
18,100
พันบาท
775,000
พันบาท
100,000

2561
ใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น
16,794
1,306 18,100
80,000 695,000 145,000
99,000
1,000
-

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นใช้หลักทรัพย์ค้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
30.2 กลุ่มบริษทั ได้ทาสัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตัง้ เครื่องจักรสาหรับทุกโครงการดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วยและสกุลเงิน 2561
2560
2561
2560
มูลค่างานตามสัญญา
พันบาท
10,781 36,828
1,456
31,375
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
พันบาท
2,368 11,461
323
9,806

30.3 กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันเกีย่ วกับการทาสัญญาซือ้ และขายสินค้าล่วงหน้าทีย่ งั ไม่สง่ มอบดังนี้
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สัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
สัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า

หน่วยและสกุลเงิน
พันดอลลาร์สหรัฐ
พันบาท

งบการเงินรวม
2561
2560
2,855
3,078
129,760
-

30.4 กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าดาเนินงานด้านผูใ้ ห้เช่าซึง่ จะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าในอนาคต
สาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ภายในหนึ่งปี
1,945
182,286
48,583
57,121
2-5 ปี
2,688
97,386
65,669
64,811
5 ปี ขึ้นไป
1,161
1,161
309,144
321,391
รวม
5,794
280,833
423,396
443,323
30.5 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงานด้านผู้เช่าซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายค่าเช่า ในอนาคต
สาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
ภายในหนึ่งปี
20,449
3,549
2-5 ปี
15,491
14,781
5 ปี ขึ้นไป
1,585
5,389
รวม
37,525
23,719
31. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
กลุ่มบริษทั มีความเสีย่ งอันเกีย่ วเนื่องกับการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด
และจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ป ฏิบตั ิต ามสัญ ญา ซึ่งกลุ่มบริษัท จะพิจ ารณาใช้เครื่องมือ ทางการเงิน ที่เหมาะสม เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อย่างไรกดตามกลุ่มบริษัทไม่มนี โยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเกดง
กาไรหรือเพื่อการค้า
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ
กลุ่มบริษัทมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อทีเ่ กีย่ วเนื่องกับบัญชีลูกหนี้การค้า ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ขายและการให้บริการกับลูกค้า อย่างไรกดตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีนโยบายการให้สนิ เชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้
ลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยลูกหนี้หลายราย ดังนัน้ กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายอย่างเปด น
สาระสาคัญจากการเกดบหนี้
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยใน ตลาดใน
อนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่างไรกดตามกลุ่มบริษัทบริหารความ
เสี่ย งจากอัต ราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีก ารต่ างๆ รวมถึงการจัด สรรเงิน กู้ยืม ที่เปด น อัตราดอกเบี้ย คงที่ และลอยตัวให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ซึง่ มีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี้
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(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รวม

งบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ดอกเบี้ย
ตามราคาตลาด

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

838,494
838,494

96,674,383
96,674,383

18,233,115
261,945,030
280,178,145

114,907,498 0.10-0.75
838,494 4.50
261,945,030
377,691,022

423,689,423
25,000,000
514,884
449,204,307

2,699,108
2,699,108

395,582,617
364,398,000
759,980,617

230,619,549
230,619,549

819,272,040 2.25-3.07
389,398,000 3.39-4.03
3,213,992 4.40
230,619,549
1,442,503,581
(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รวม
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งบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ดอกเบี้ย
ตามราคาตลาด

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

845,795
845,795

115,128,466
115,128,466

16,746,504
217,712,399
234,458,903

131,874,970 0.13-0.75
845,795 4.50
217,712,399
350,433,164

595,654,160
50,000,000
4,437,635
650,091,795

16,127,129
16,127,129

36,000,000
521,110,000
557,110,000

335,815,214
335,815,214

631,654,160 2.25-3.73
571,110,000 3.33-4.03
20,564,764 3.96-5.50
335,815,214
1,559,144,138
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(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2 ถึง 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ดอกเบี้ย
ตามราคาตลาด

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

366,822
366,822

19,981,509
22,000,000
41,981,509

(934,219)
18,180,045
17,245,826

19,047,290 0.13-0.75
366,822 4.50
18,180,045
22,000,000 3.10
59,594,157

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รวม

25,000,000
514,884
25,514,884

2,699,108
2,699,108

179,000,000
364,398,000
175,000,000
718,398,000

33,698,273
33,698,273

179,000,000 2.30-3.07
389,398,000 3.39-4.03
175,000,000 1.75-3.80
3,213,992 4.40
33,698,273
780,310,265

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2 ถึง 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ดอกเบี้ย
ตามราคาตลาด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
รวม

-

370,014
370,014

16,570,585
16,570,585

537,430
8,842,637
9,380,067

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รวม

3,940,976
3,940,976

16,127,128
16,127,128

18,000,000
571,110,000
224,000,000
813,110,000

32,548,736
32,548,736

56

อัตรา
ดอกเบี้ย

17,108,015 0.13-0.38
370,014 4.50
8,842,637
26,320,666

18,000,000
571,110,000
224,000,000
20,068,104
32,548,736
865,726,840

2.80-3.10
3.33-4.03
1.63-1.75
5.11-5.50
-
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ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ย งด้านอัต ราแลกเปลี่ย นของกลุ่ ม บริษัท ส่ว นใหญ่ เกี่ย วข้อ งกับ การซื้อ วัต ถุ ดิบ เปด น เงินตรา
ต่ างประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ ากับ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นในการจ่ายชาระหนี้สนิ ในรูป เงิน ตราต่า งประเทศ โดย
กลุ่ม บริษ ัท ไม่ไ ด้รบั รู้สญ
ั ญาซื้อ ขายเงิน ตราต่า งประเทศดัง กล่า วในงบการเงิน ทัง้ นี้ วนั ครบกาหนดชาระเงินของ
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีเ่ ปิ ดสถานะไว้มอี ายุไม่เกิน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จานวนเงินทีท่ าสัญญา
มูลค่าตามสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
มูลค่ายุตธิ รรมตามสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย
และสกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ
บาท
บาท

งบการเงินรวม
2561
2560
2,674,094 7,942,945
86,086,857 262,829,133
86,534,794 258,910,574

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ าคานวณโดยใช้อตั ราที่กาหนดโดยธนาคาร
คู่สญ
ั ญาเหล่านัน้ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยัง มีหนี้สนิ ที่เปด นเงินตราต่ างประเทศ ซึ่งไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ น ดังนี้
สกุลเงิน
หนี้สิน
2561
2560
ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
47,537
360,276
มูลค่ายุตธิ รรม
เนื่ อ งจากสิน ทรัพ ย์และหนี้สนิ ทางการเงิน ส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน้ และเงิน กูย้ มื มีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่ามูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพ ย์และหนี้สิน
ทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสาคัญ
32. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัติ ก องทุนสารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเปด นรายเดือนในอัตราทีข่ น้ึ อยู่กบั อายุ
งานของพนักงาน กองทุนสารองเลีย้ งชีพนี้มสี ถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเปด นผูบ้ ริหารจัดการกองทุน และจะ
จ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุ นของกลุ่มบริษัทสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวมได้จ่ายเงินสมทบกองทุ นเปด นจานวน 1.89 ล้านบาท และ 0.86 ล้านบาท
ตามลาดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 0.93 ล้านบาท และ 0.19 ล้านบาท ตามลาดับ
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33. การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ บางรายการทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมไว้แยกแสดงตามลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1

ระดับ 2

สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ระดับ 3

รวม

-

-

2,309,142,545

2,309,142,545

730,193,514
-

-

22,457,429

730,193,514
22,457,429

-

86,534,794

-

86,534,794

หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ือหุ ้น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวม

-

-

1,677,979,695

1,677,979,695

1,278,387,500
-

-

954,867,340

1,278,387,500
954,867,340

-

258,910,574

-

258,910,574

หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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รวม

-

-

1,422,607,570

1,422,607,570

730,193,514
-

-

1,034,742,085

730,193,514
1,034,742,085
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวม

-

-

1,410,433,570

1,410,433,570

1,278,387,500
-

-

1,049,304,833

1,278,387,500
1,049,304,833

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มกี ารโอนระหว่างลาดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม
34. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้รบั ส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 58-2293-1-00-1-0 ลงวันที่
31 สิงหาคม 2558 ในกิจการขนถ่ายสินค้าสาหรับเรือบรรทุกสินค้า จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รบั
สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 4
และ 34 และให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 5 ปี แต่ไม่เกิน 198.00
ล้านบาท ทัง้ นี้จะปรับเปลีย่ นตามจานวนเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนทีแ่ ท้จริง นับแต่วนั ที่เริม่ มี
รายได้จากการประกอบกิจการนัน้
35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
35.1 ที ป่ ระชุม คณะกรรมการบริษ ทั ครัง้ ที ่ 2/256 2 ของบริษ ทั ไทยชูก าร์ เทอร์ม เิ นิ ้ล จ ากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 28 กุ มภาพันธ์ 2562 มีม ติเหดนชอบให้เสนอต่ อที่ประชุ มสามัญ ประจ าปี ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัด ขึน้ ใน
วันที่ 25 เมษายน 2562 และให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท รวมเปด นจานวนเงินทัง้ สิน้
23.00 ล้านบาท ซึง่ เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.06 บาท รวมเปด นเงินปั นผลทัง้ สิน้ อัตราหุ้นละ
0.12 บาท
35.2 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2562 ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
มีมติเหดนชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อขออนุ มตั ิ
การจัดสรรกาไรจากการดาเนินงานปี 2561 เปด นสารองตามกฎหมายจานวน 5.40 ล้านบาท และให้จ่ายเงิน
ปั นผลจากกาไรของปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเปด นจานวนเงินทัง้ สิน้ 59.80 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวม
กับเงินปั นผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท รวมเปด นเงินปั นผลทัง้ สิน้ อัตราหุ้นละ 0.30 บา
35.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2562 ของบริษัท ที เอส คลังสินค้า จากัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
มีมติเหดนชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อขออนุ มตั จิ ่ายเงิน
ปั นผลจากกาไรจากการดาเนินงานปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 5 บาท รวมเปด นจานวนเงินทัง้ สิน้ 2.50 ล้านบาท
36. การอนุมตั งิ บการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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