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รายงานประจาปี 2562

วิสยั ทัศน์
เราคือ กลุ ่ม บริษ ทั ให้บ ริก ารด้า นโลจิส ติก ส์ใ นระดับ มาตรฐานสากล และดาเนิน ธุร กิจ ทีเ่ กี่ย วข้อ งกับ อาหาร
ภายใต้การให้บริการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น

พันธกิจ
1) ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่องใน ระดับสากล
2) เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า และสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ทเ่ี กีย่ วข้อง
3) บริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการควบคุมต้นทุน
และควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับมาตรฐาน
4) ส่งเสริม การพัฒนา สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การเพิม่ มูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค
(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
5) สร้างผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรมร่วมกัน ระหว่างหุน้ ส่วนทางธุรกิจ เพื่อความสาเร็จทีย่ งยื
ั่ น
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รายงานประจาปี 2562

เรียน ท่านผูม้ สี ่วนร่วมในความสาเร็จทุกท่าน
ในรอบปี ท่ผี ่านมา เศรษฐกิจไทยมีอตั รา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจน้อยกว่าปี ก่อนหน้า จึง
เป็ นปี ท่ที ้าทายทางธุรกิจอีกปี หนึ่ง และแม้ว่า ปี
2562 ผลผลิต ทางการเกษตรของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อ้อย มีผลผลิตส่งเข้าโรงงาน
ลดลงเล็กน้ อ ย จานวน 3.96 ล้านตัน อ้อ ย จาก
ปริม าณอ้อ ยส่ ง โรงงาน ในฤดูก าลผลิต น้ า ตาล
ทราย ปี 2560/61 จานวน 134.93 ล้านตันอ้อย
เป็ น ปริม าณอ้ อ ยส่ ง โรงงาน ในฤดู ก าลผลิ ต
น้ าตาลทรายปี 2561/62 จานวน 130.97 ล้านตัน
อ้อ ย แต่ จ ากการที่บ ริษัท ฯ ให้ค วามส าคัญ กับ
กลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั ง่ ยื น ผ่ า น
วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงการสร้างพันธมิตร
ทางการค้ามากมาย อีกทัง้ การปรับปรุง พัฒนา
มาตรฐานการให้ บ ริก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ อย่ า ง
ต่ อเนื่ องในระดับสากล ส่ง ผลให้กลุ่ ม บริษัทฯ มี
ปริม าณรับ ฝากน้ า ตาลทรายในคลัง สิน ค้ า และ
ผ่ า นท่ า เรือ เพิ่ม มากขึ้น จึง แสดงถึง ความเป็ น
“ผู้น ำในด้ ำ นกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นโลจิ ส ติ กส์
และดำเนิ นธุรกิ จที่เกี่ยวข้องกับอำหำร”
โดยภาพรวมผลประกอบการ ในปี 2562
กลุ่มบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ 200.77 ล้านบาท และ
บริษทั ฯ ประกาศจ่ายปั นผลในอัตรา 0.20 ต่อหุน้
แม้ว่าจะมีผ ลกระทบจากภายนอกมากมาย แต่
กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถรักษาความสามารถใน
การทากาไรสุทธิไ ด้ใ นระดับใกล้เ คียงกับปี ก่อน
หน้ า และอัต ราการจ่ายปั นผลต่ อ หุ้นที่เ พิ่ม ขึ้น
จึ ง เป็ นการยื น ยั น ว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ประสบ
ความสาเร็จในการปรับแผนธุ รกิจและกลยุทธ์
องค์กร
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ในนามของประธานกรรมการ ผม
ขอขอบคุ ณ ส าหรับ ความไว้ ว างใจและความ
เชื่อ มั ่นจากผู้ถือ หุ้น นั ก ลงทุ น สถาบัน การเงิน
พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าตลอดจนผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดาเนิน
ธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุม่ เท อดทนและซื่อสัตย์
ส่งผลให้บริษทั ประสบความสาเร็จจนถึงทุกวันนี้
บริ ษั ท ฯ ขอยื น ยัน ว่ า จะด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตระหนักถึงผูม้ สี ่วน
ได้ เ สีย ทุ ก ฝ่ าย รวมถึ ง มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ
สิ่ง แวดล้ อ ม สัง คม เพื่อ ให้บ ริษัท เติบ โตอย่ า ง
ยั ่งยืน

นายปรีชา อรรถวิภชั น์
ประธานคณะกรรมการบริษทั
ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผูม้ สี ่วนร่วมในความสาเร็จทุกท่าน
ในช่วงนี้จะเห็นว่าหลายธุรกิจเริม่ ได้รบั
ผลกระทบจาก Technology Disruption เพิ่ ม
มากขึน้ ดังนัน้ เพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
และบริษทั ในเครือ ในฐานะ “ผู้นำในด้ำนกำร
ให้ บริ กำรด้ำนโลจิ สติ กส์ และดำเนิ นธุรกิ จที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ อำหำร” ได้ ต ระหนั ก ถึง ความ
เสีย่ งนี้ และในปี ทผ่ี ่านมากลุ่มบริษทั ฯ ได้ลงทุน
ท า ง ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น เ พื่ อ เ พิ่ ม
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิจ และ
ลงทุนทางด้านเทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนในการ
ประกอบธุรกิจ และรองรับการเปลีย่ นแปลงทาง
เทคโนโลยี รวมถึง การขยายตัว ทางธุ ร กิจ ใน
อนาคต และในอนาคตอันใกล้น้ี กลุ่มบริษทั ฯ จะ
เพิ่ม มาตรฐานการบริก ารและการผลิต ทัง้ ใน
ส่วนของท่าเรือ คลังสินค้า และโรงงานในเครือ
อาทิ BRC 22000 และ FSSC 22000 เป็ นต้ น
ซึง่ จะปรากฎต่อสาธารณชนตามลาดับต่อไป
ทั ้ง นี้ ด้ ว ยการที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารและ
พนั ก งานทุ ก ระดับ ปฏิบ ัติต าม วิส ัย ทัศ น์ แ ละ
พันธกิจ รวมถึงการดาเนินงานด้วยค่านิยมหลัก
ขององค์ก รอย่ า งเคร่ ง ครัด ได้แ ก่ มีว ินั ย การ
ท างาน มีค วามซื่อ สัต ย์ มีใ จรัก บริก าร และมี
ความสามารถ กอปรกับ การดาเนินธุรกิจด้วย
ความระมัด ระวัง จะเป็ นแนวทางเพื่อ สร้ า ง
ความสาเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไป
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บริษัท ไทยชู ก าร์ เทอร์ม ิเ นิ้ ล จ ากั ด
(มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งมันที
่ ่พร้อมจะ
ประกอบธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มสี ่วนได้
เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ มอย่า งมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจน
มีธ รรมภิบ าลเป็ น เครื่อ งก ากับ ให้ก ารด าเนิ น
กิจกรรมต่างๆ เป็ นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส และยุตธิ รรม ในขณะเดียวกันก็มคี วาม
ตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม อันจะเป็ นกุญแจสาคัญสู่การเติบโต
ขององค์กรอย่างยังยื
่ นได้อย่างแท้จริง

นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั การแต่งตัง้ จากมติคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษทั ฯ จานวน 3 ท่าน
โดยมี 1.นายสุ ว ัฒ น์ สัม มาชีพ วิศ วกุ ล ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็ นผู้ม ีค วามรู้ทางด้านบัญ ชี 2.นางพวงทิพ ย์
ศิลปศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ และ 3.นางกรศิร ิ พิณรัตน์ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวม
4 ครัง้ และกรรมการ ทุกท่านเข้าร่ว มการประชุมครบทุกครัง้
การเข้า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการแต่ ล ะท่ าน ได้รายงานไว้ใน
รายงานประจาปี 2562 และได้ดาเนินการต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
1. ทบทวนรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและ
ประจ าปี ข องบริษัท และงบการเงิน รวมของบริษัท ย่ อ ย โดย
พิจารณาข้อมูลทางบัญชีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การควบคุ ม ภายในที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด ท างบ
การเงินดังกล่าว โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผูบ้ ริหารในสายงาน
บัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ส านั ก งาน เอ เอ็ ม ซี จ ากัด
ผู้ต รวจสอบบัญชีอย่างสม่าเสมอ โดยมีการรายงานข้อสังเกต
จากการสอบทานและตรวจสอบ ทัง้ นี้ในระหว่างการสอบทาน
และตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไม่พบการทุจริตหรือการฝ่ าฝื น
กฎหมายของบริษทั และบริษทั ย่อย
2. เข้า ร่ ว มประชุ ม กับ บริษัท ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จากัด ผู้ต รวจสอบภายใน เพื่อ ประเมิน ประสิทธิผล
และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่ วยงาน
ต่างๆ ประเด็นสาคัญทีต่ รวจพบตลอดจนติดตามผลการปรับปรุง
แก้ไขประเด็นทีต่ รวจพบตลอดจนแนวทางป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหาย ซึง่ นาเสนอโดย ผูต้ รวจสอบภายใน โดยเน้นความ
เป็ นอิสระของทัง้ ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอก
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5. พิจ ารณาและให้ข ้อ เสนอแนะในกรณีท่ีอ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย โดยถือหลักความโปร่งใสและ
การเปิ ด เผยข้อ มูล อย่ า งเพีย งพอตามหลัก ในการปฏิบ ัติงาน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
6. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ ของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
รวมทัง้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมเพื่อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ ให้ค วาม
เห็น ชอบในการเสนอรายชื่อผู้ส อบบัญชีและค่าตอบแทนต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ สาหรับปี 2562
ในการด าเนิน งานตามบทบาทหน้ า ที่ใ นปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและพิจารณาการดาเนินงาน
ของบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารที่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
ผู้ ต รวจสอบภายในและผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก โดยรวม
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมและเพีย งพอและมีการดาเนิน งานที่ส อดคล้อ งกับ
ข้อ ก าหนดกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การประกอบธุ ร กิจ และ
นโยบายของบริษทั รวมทัง้ งบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้น
ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปเชื
่
อ่ ถือได้ โดยได้นาระบบการ
บริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วย
แล้ว

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจาปี 2562 โดยเน้ น หนักในเรื่องที่จะมีค วามเสี่ยง
ที่มผี ลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยติด ตามผลการแก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของผู้ต รวจสอบ
ภายในให้มกี ารดาเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้การ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ในเครือเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากทีส่ ุด
4. ทบทวนระบบการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานตาม
ข้อกาหนดกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึง
การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง โดยประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารสายงานบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
4

นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
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03

01. นายปรีชา อรรถวิภชั น์
- ประธานกรรมการบริษทั
02. นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
- ประธานกรรมการบริหาร
03. นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
04. นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
- กรรมการบริษทั
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
05. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
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ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
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07

08

06. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
07. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
08. นางกรศิร ิ พิณรัตน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
09. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั
10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั
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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
- รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
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ข้ อมูลบริษัท
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“TSTE” หรือ บริ ษทั ฯ”) จัดตัง้ ขึน้ เมื่อ 27 กันยายน 2519
โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมน้าตาล ประกอบด้วยโรงงานน้ าตาลจานวน 9 โรงงาน เป็ นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ โดยใช้ช่อื ว่าบริษทั เดอะไทย
ชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล คอปอเรชัน่ จากัด มีเป้ าหมายเพื่อใช้คลังสินค้าและท่าเทียบเรือบนพืน้ ทีป่ ระมาณ 93 ไร่ และต่อมาซือ้
ทีด่ นิ เพิม่ เติมและในปั จจุบนั สามารถขยายพืน้ ที่เป็ น 153 ไร่ 1 งาน 41.2 ตารางวา เพื่อใช้เป็ นทีเ่ ก็บพักรอสินค้าน้ าตาล
เพื่อเตรียมขนถ่ายขึน้ เรือเดินสมุทร และวางแผนให้คลังสินค้าติดแม่น้าเจ้าพระยาแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางของโรงงานน้ าตาล
ของกลุ่มสมาชิกและผูส้ ่งออกน้ าตาลของประเทศ ซึง่ ประกอบด้วยโกดังเก็บสินค้าจานวน 32 หลัง ท่าเทียบเรือจานวน 3
ท่า บริษัท เดอะไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล คอปอเรชัน่ จากัด ได้รบั อนุ ญาตเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 และได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัดในปี 2537 ใช้ช่อื ใหม่ว่า “บริษทั
ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)” ทะเบียนเลขที่ 0107537001692 มาจนถึงปั จจุบนั
ด้วยวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารและโลจิสติกส์ รวมทัง้ โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของ
ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ บริษทั ฯ จึงได้ขยายการลงทุนในแต่ละส่วนงานออกไปโดยจัดตัง้ เป็ นบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ดัง นี้
- บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) (“TMILL”) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายแป้ งสาลี ทัง้
แบบโปรตีนสูง และแบบโปรตีนต่ า โดยแป้ งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสาหรับผลิตบะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป บะหมีส่ ด ขนมปั ง และ
อาหารสัตว์ และแป้ งสาลีโปรตีนต่ า จะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้ งอเนกประสงค์ ในปี
2555 TMILL ได้รบั อนุ มตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ทาการซือ้ ขาย
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนจานวน 85 ล้านหุ้น จาหน่ ายให้แก่ประชาชน
ทัวไป
่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ TMILL ร้อยละ 69.34
- บริษัท ที เอส คลังสินค้า จากัด (บริษัทย่อย) (“TSW”) ประกอบธุรกิจ คลังสินค้าทัง้ แบบเทกอง และแบบ
กระสอบ รวมถึงการให้บริการขนถ่ายสินค้าและการเปลีย่ นบรรจุภณ
ั ฑ์
- บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด (บริษัทย่อย) (“TSO”) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาหน่ ายน้ ามันพืช
ปาล์มเพื่อการบริโภค ทัง้ ในส่วนของน้ ามันปาล์ม โอเลอินผ่านกรรมวิธี (Refined Palm Olein: RO) และน้ ามันปาล์มข้น
(RBD Palm Oil: RPO) รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไขปาล์มสเตียริน (RBD Palm Stearin: RS) และ กรดไขปาล์ม
(Palm Fatty Acid Distillate: PFAD)
- บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด (บริษัทย่อย) (“TSG”) ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็ นอาคาร
ห้องพักอาศัย 4 ชัน้ จานวน 45 ห้อง รวมถึงการประกอบธุรกิจซือ้ มาขายไป
- บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด (บริษทั ย่อย) (“TSTL”) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
ต่างๆ อาทิ กระสอบพลาสติก ขวดพลาสติก ปี๊ ป เป็ นต้น รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ 16C
- บริษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล จากัด (บริษทั ร่วม) (“PCCT”) ประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารท่าเรือเพือ่
ขนถ่ายสินค้าท่าเรือคอนเทนเนอร์ 16C เป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่าง บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
ของ บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) (“RCL”) กับ TSTL โดย TSTL ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20
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1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) ได้ทบทวนและอนุมต้ วิ สิ ยั ทัศน์และพันธกิจ โดยมี
นโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใต้ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
วิ ส ยั ทัศ น์ เราคือ กลุ่ม บริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ และดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในระดับ
มาตรฐานสากลภายใต้การให้บริการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
พันธกิ จ
1) ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่องใน ระดับสากล
2) เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า และสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ทเ่ี กีย่ วข้อง
3) บริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการควบคุมต้นทุน
และควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับมาตรฐาน
4) ส่งเสริม การพัฒนา สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การเพิม่ มูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค
(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
5) สร้างผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรมร่วมกัน ระหว่างหุน้ ส่วนทางธุรกิจ เพื่อความสาเร็จทีย่ งยื
ั่ น
เป้ าหมายระยะสัน้
ปี 2561 เป็ นปี แห่งการเรียนรู้และพัฒนา โดยการเสริมสร้าง เรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร และปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรให้เป็ นระบบ รวมถึงการสร้างทีมงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะด้าน
ปี 2562 เป็ นปี แห่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการพัฒนาการให้บริการคลังสินค้า
และท่าเรือด้วยมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ปี 2563-2564 เป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริการทีด่ แี ก่ลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ว มีสถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ มีระบบการบริการลูกค้าโดยลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้
ตลอดเวลาดูแลซ่อมบารุงสถานทีต่ ลอดจนเครื่องจักรต่างๆ เพื่อพร้อมทีจ่ ะให้บริการแก่ลกู ค้าตลอดเวลา
เป้ าหมายระยะยาว (ภายในปี 2565 -2568) ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั คือ การพัฒนาธุรกิจบริการขนถ่าย
สินค้าให้มคี วามสะดวกรวดเร็วเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่นาสินค้า เข้ามาใช้บริการให้มคี วามหลากหลายขึ้นไม่เพียงแต่
เฉพาะสินค้าหลัก ได้แก่ น้าตาลทรายดิบและน้าตาลทรายขาวเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคอื่นๆ รวมถึง
การให้บริการด้านบรรจุภณ
ั ฑ์แก่ลกู ค้าเพื่อสร้างการบริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร
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1.2. การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ

2562

2530

2520
2519

ก่อตั้ง บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิ
เนิ้ล จากัด (มหาชน) ชื่อเดิม
บริ ษทั เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิ
เนิ้ล คอปอเรชัน่ จากัด

ก่อตั้ง บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์
จากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริ ษทั
ไทยชูการ์คลังสิ นค้า จากัด
2520

2519

2520

ก่อตั้ง บริ ษทั ที เอส ขนส่ ง
และโลจิสติกส์ จากัด ชื่อเดิม
บริ ษทั ไทยชูการ์ขนส่ ง จากัด

2526

2521

2530

2526

ก่อตั้ง บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า
จากัด

ก่อตั้ง บริ ษทั ที เอส
2521
อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด ชื่อ
ก่อตั้ง บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง เดิม บริ ษทั ชูการ์ไซโล
จากัด ชื่อเดิม บริ ษทั ไทยชูการ์ คลังสิ นค้า จากัด
ไซโลแวร์เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่
จากัด

พัฒนาการสาคัญของ TSTE ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2519
ก่อ ตัง้ บริษ ทั เดอะไทยชูการ์ เทอร์ม เิ นิ้ล คอปอเรชั ่น จากัด ประกอบธุรกิจท่าเรือและ
คลังสินค้าบนพืน้ ที่ 93 ไร่ ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ต่อมาซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมรวมเป็ น 153 ไร่ 1
งาน 41.2 ตารางวา เพื่อใช้เป็ นพืน้ ทีเ่ ก็บพักรอสินค้าน้าตาลเพื่อเตรียมขนถ่ายขึน้ เรือเดิน
สมุทร โดยเป็ นคลังสินค้าทีต่ ดิ แม่น้าเจ้าพระยาเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการส่งออกน้าตาลของ
โรงงานน้าตาลของกลุ่มสมาชิกและผูส้ ่งออกน้าตาล
2533
ได้ร บั อนุ ญ าตเป็ นบริษทั จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย เมื่อ วัน ที่ 13
กรกฎาคม 2533
2537
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และเปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์
มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
2556
ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิม่ จานวน 2 หลัง เนื้อทีร่ วม 12,237 ตารางเมตร
2557
ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิม่ จานวน 1 หลัง เนื้อทีร่ วม 2,800 ตารางเมตร
2558
- ก่อสร้างอาคารสานักงานใหม่ 7 ชัน้ 1 อาคารและเพิม่ โกดังเก็บสินค้า 1 หลัง เนื้อทีร่ วม
2,660 ตารางเมตร
- ดาเนิ นการโครงการมหาวงษ์ วิลล่ า เพื่อก่ อสร้างอาคารพาณิ ชย์ จ านวน 25 ยูนิ ต และ
ทาวน์เฮาส์ จานวน 77 ยูนิต
- ยกเลิกการทาธุรกิจรับฝากกากน้ าตาล(โมลาส) ซึ่งทางผู้บริหารมีความเห็นว่าปั จจุบนั มี
การติดต่อจากลูกค้าเพื่อขอรับฝากกากน้าตาลลดลง
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2561
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- เปลีย่ นแปลงจานวนและมูลค่าหุน้ สามัญทีต่ ราไว้ (Par Value) ของบริษทั จากเดิมมูลค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จานวน 145,199,967 หุ้น เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จานวน
290,399,934 หุ้ น โดยหุ้ น สามัญ ที่ อ อกและเรี ย กช าระแล้ ว เพิ่ ม ขึ้น จากเดิ ม จ านวน
145,199,929 หุน้ เป็ นจานวน 290,399,858 หุน้
- บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน 145,199,967 บาทเป็ น 145,199,929 บาท
แบ่ ง เป็ น หุ้น สามัญ 290,399,858 หุ้น มู ล ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท และเพิ่ม ทุ น จด
ทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลจานวน 29,039,986 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 145,199,929 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 174,239,915 บาท โดยออกหุน้
สามัญใหม่จานวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยหลังจากการเพิม่
ทุนจดทะเบียนแล้ว บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 174,239,915 บาท แบ่งเป็ น หุน้ สามัญ
จานวน 348,479,830 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
- การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เพื่อ จัดสรรหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน
34,847,965 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วน
จานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 10 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ราคาจองซือ้ 1 บาทต่อหุน้ และทีป่ ระชุมฯ มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 174,239,915
บาท เป็ น 174,239,822.50 บาท และอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อซือ้ ทีด่ นิ
จาก บริษทั แพนสินทรัพย์ จากัด เพื่อให้บริษทั ได้นามาทาประโยชน์ในโครงการต่างๆ
ทัง้ โครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเนอร์และการรับฝากสินค้า โดยเพิม่ ทุนจดทะเบียนแบบ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุนจาก 174,239,822.50 บาทเป็ น 191,663,805 บาท
และบริษทั ฯได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วจาก 174,239,822.50 บาท เป็ น
191,663,590.50 บาท เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียด
ของทุนจดเบียนของบริษทั ฯ ดังนี้
- ท ุน จ ด ท ะ เ บ ยี น 191, 663, 805 บ า ท แ ล ะ ท ุน จ ด ท ะ เ บ ยี น ช า ร ะ แ ล ว้ เ ป็ น เง นิ
191,663,590.50 บาท
- ได้รบั การประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดจี ากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก
(Very Good) 4 ดาว
- แต่งตัง้ นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นี้ให้มผี ล
ตัง้ แต่ วัน ที ่ 1 มกราคม 2561 พร้อ มทัง้ ก าหนดขอบเขตหน้า ทีค่ วามรับ ผิด ชอบของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- แต่งตัง้ นายพัลลภ เหมะทักษิณ ดารงตาแหน่ งรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทัง้ นี้ให้
มีผลตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 พร้อมทัง้ กาหนดขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ ดั การ
- ได้รบั การประเมินการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2561 จากสมาคมผูล้ งทุนไทย ในระดับคะแนน 96.00 คะแนน ระดับดีเยีย่ ม
เกรด 4 ดาว
- บริษ ทั ใช้ส ทิ ธิแ ปลงสภาพ TMILL-W1 ครัง้ สุด ท้า ย ในเดือ นตุล าคม 2561 จ านวน
37,349,120 หน่ วย ในราคาหน่ วยละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงิน 74,698,240 บาท ปั จจุบนั
ถือหุน้ ทัง้ หมด 274,508,840 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 68.86
- จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท โดยจ่ายให้ผถู้ อื หุน้
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จานวน 383,327,181 หุน้ เป็ นเงิน 22,999,630.86 บาท
ข้อมูลบริ ษทั
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- ได้ร บั มาตรฐานระบบบริห ารงานคุณ ภาพ ISO 9001:2015 จาก AMC Service
Company Limited
- ลงทุน โครงสร้า งพืน้ ฐานเพื่อ เพิม่ ความสามารถในการแข่ง ขัน ทางธุร กิจ อาทิ ลงทุน
รถบรรทุก กระสอบ จานวน 10 คัน รถบรรทุก น้ า ตาลทรายเทกอง 2 คัน รถตัก 2 คัน
รถโฟล์ท ลิฟ ท์ จ านวน 14 คัน ปรับ ปรุง ระบบขนถ่า ยน้ า ตาลทรายดิบ ระหว่า งไซโล
ปรับปรุงระบบพ่นน้าตาลทรายดิบ สายพาน และสถานีเทท้าย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือและคลังสินค้า ผ่านระบบ IT
- พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
- จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท โดยจ่ายให้ผถู้ อื หุน้
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จานวน 383,327,181 หุน้ เป็ นเงิน 38,332,718.10 บาท

พัฒนาการสาคัญของ TMILL ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2520
ก่อตัง้ บริษทั ไทยชูการ์คลังสินค้า จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ดาเนินธุรกิจ
คลังสินค้าโดยรับฝากสินค้าน้าตาลทรายดิบและน้าตาลทรายขาวเป็ นหลัก
2544
ยกเลิกใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสินค้า และจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษทั
ไทยชูการ์ อินเตอร์เทรด จากัด ดาเนินธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คลังสินค้าเทกอง
ใช้พกั สินค้าน้าตาลทรายดิบรอขนถ่ายขึน้ เรือเดินสมุทร
2548
เพิม่ ทุน จดทะเบียนเป็ น 200 ล้า นบาท เปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษ ทั ที เอส ฟลาวมิลล์
จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจโรงงานแป้ งสาลี โดย TSTE ได้เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ เป็ นร้อยละ
97.13 ของทุนจดทะเบียน
2550
จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือ
หุน้ ของ TSTE เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียน
2552
เพื่อนา TMILL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงได้ปรับโครงสร้างทุนของ
บริษทั โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท เหลือจานวนหุน้ 2
ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท
2553
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) และเปลีย่ นแปลง
มูลค่าทีต่ ราไว้จาก 100 บาทต่อหุน้ เป็ น 1 บาทต่อหุน้ รวมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 85
ล้านบาท จากเดิม 200 ล้านบาท เป็ น 285 ล้านบาท
2555
TMILL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
พัฒนาการสาคัญของ TSW ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2530
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จากัด (บริษัทย่อย) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท มีทุนจดทะเบียน 50
ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ ้น สามัญ จ านวน 500,000 หุ ้น มูล ค่ า หุ ้น ละ 100.- บาท
เรีย กชาระแล้ว หุ้น ละ 25.- บาท เป็ น เงิน 12,500,000 บาท บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิ
เนิ้ล จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 62.60 ของทุนจดทะเบียน ดาเนินธุรกิจคลังสินค้า โดย
รับฝากสินค้าประเภทน้ าตาลทรายดิบแบบเทกองและน้ า ตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบ
เพื่อรอการขนถ่ายขึน้ เรือเดินสมุทร
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พัฒนาการสาคัญของ TSO ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2526
ก่อตัง้ บริษทั ชูการ์ไซโลคลังสินค้า จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ
ไซโลและคลังสินค้า
2544
ยกเลิกใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสินค้า
2552
จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั เป็ น บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด และเพิม่
ทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 94.31 ของทุนจดทะเบียน
เพื่อดาเนินธุรกิจโรงงานกลันน
่ ้ามันปาล์มเพื่อบริโภค
2555
จดทะเบียนเพิม่ ทุนเป็ น 600 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 97.48 ของทุนจด
ทะเบียน
2556
เนื่องจาก TSO ขาดทุนจากราคาน้ ามันปาล์มดิบในสต๊อกมีราคาสูงกว่าราคาตลาด จึงให้
บริษทั โอพีจเี ทค จากัด เช่ากิจการโรงกลั ่นน้ ามันปาล์มเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ เดือน
พฤษภาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2559
2559
บริษทั โอพีจเี ทค จากัด ต่อสัญญาเช่ากิจการโรงกลันน
่ ้ามันปาล์มออกไปอีกเป็ นระยะเวลา
3 ปี ตัง้ แต่ เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2562
2561
- ลดทุนจดทะเบียนชาระแล้ว เป็ นเท่ากับ 300,000,000 บาท เป็ นหุน้ สามัญ 6,000,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 50 บาท
- บริษทั โอพีจเี ทค จากัด ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด เนื่องจากขาดสภาพคล่อง
บริษ ทั ฯ ได้ร บั โอนพนัก งาน TS Oil เดิม จาก OPG กลับ มาเป็ น พนัก งานของ TS Oil
เหมือนเดิม และรับพนักงานบางส่วนของ OPG พร้อมทัง้ รับมอบทรัพย์สนิ
- ได้รบั มาตรฐานระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2005 จาก BIS GROUP
(Thailand) Company Limited
2562
เพื่อให้แนวทางการดาเนินธุรกิจมุ่งเน้นเรื่องการกลั ่นน้ ามันพืชชัดเจน ทาง TSO ได้ปรับ
โครงสร้างธุรกิจ โดยโอนธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ อาทิ ขวดบรรจุน้ ามันพืช และปี๊ ป เป็ นต้น ให้
ทาง TSTL
พัฒนาการสาคัญของ TSG ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2521
ก่อตัง้ บริษทั ไทยชูการ์ ไซโลแวร์เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
2544
ยกเลิกใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสินค้า
2548
เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด มีทุนจดทะเบียนจานวน 50 ล้านบาท เรียก
ชาระค่าหุน้ เต็มมูลค่าจดทะเบียน บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่
ร้อยละ 79.78 ดาเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัยโดยมีอาคารทีพ่ กั อาศัยขนาดความสูง 9 ชัน้
มีห้องพักจานวน 262 ห้อง ตัง้ อยู่ในซอยเอราวัณสิง่ ทอ ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2552
ก่อสร้างอาคารให้เช่าพักอาศัยเพิม่ อีก 1 หลัง มีห้องพักประมาณ 45 ห้อง ตัง้ อยู่บนที่ดนิ ของ
บริษทั ฯ ในซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ให้บริษทั มันเดย์ แมน จากัด เช่าทีเอสเอ อพาร์ตเมนต์ 2 อาคารห้องพักอาศัย 4 ชัน้ จานวน 45
2559
ห้อง มีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
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- ขายทีด่ นิ พร้อมอาคารพักอาศัย 9 ชัน้ มีจานวน 263 ห้อง พืน้ ทีข่ นาด 9,520 ตารางเมตร
ให้กบั บริษทั โซล่า แอสฟั ลท์ จากัด ในราคา 75 ล้านบาท
เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด ดาเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัย และซือ้ มา
ขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค

พัฒนาการสาคัญของ TSTL ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2520
ก่อตัง้ บริษทั ไทยชูการ์ขนส่ง จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขนส่ง
สินค้า
2550
เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 50
ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 77.44 ของทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจรับขนส่ง
สินค้าแป้ งสาลีโดยมีลูกค้า TMILL ใช้บริการ
2551
- จดทะเบียนเพิม่ ทุนเป็ น 50 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 77.44 ของทุนจด
ทะเบียน
- ได้เช่าอาคารคลังสินค้า จาก TSTE เพื่อปรับปรุงและติดตัง้ เครื่องจักรเป็ นโรงงานผลิต
กระสอบพลาสติก บรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อ จาหน่ ายให้แ ก่โรงงานน้ า ตาล โรงงานแป้ งสาลีและ
จ าหน่ า ยให้แ ก่ล ูก ค้า ภายนอกที่ใ ช้บ รรจุพ ชื ผลทางการเกษตรปุ๋ ย และอื่น ๆ โดยเริม่
ดาเนินการผลิตและจาหน่ ายในเดือนตุลาคม 2551
2552
และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 80 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 85.90 ของทุนจด
ทะเบียน เพื่อติดตัง้ เครื่องจักรผลิตกระสอบเพิม่ เติม
2558
- จดทะเบียนเพิม่ ทุนเป็ น 400 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 85.90 ของทุนจด
ทะเบียน
- ลงทุนโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ พืน้ ที่ 32,388 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้
คอนเทนเนอร์ รวมทัง้ หมด 3,500 Teus
2559
ร่วมลงทุนกับ บจก. อาร์ ซี แอลโลจิสติกส์ เพื่อจัดตัง้ บจก.ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล
โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ประกอบกิจการรับจ้างบริหารท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า
2561
- ได้ ร ั บ มาตรฐานระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001:2015 จาก ACS Registrars
Company Limited
- ปรับปรุงท่าเรือเพื่อสร้างโรงพักสินค้า ซึง่ มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
2562
เพื่อให้ TSTL เป็ นบริษทั แกนในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ของกลุ่มบริษทั TSTL จึงรับโอนธุรกิจ
บรรจุภณ
ั ฑ์ อาทิ ขวดบรรจุน้ามันพืช และปี๊ ป เป็ นต้น จาก TSO
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
การถือหุ้นของบริษัทในบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) (TSTE)

บริ ษทั ย่อย 1 (TSW)
ธุรกิจ : คลังสิ นค้า
 ทุนจดทะเบียน
: 50,000,000 บาท
 ทุนชาระแล้ว
: 12,500,000 บาท
 จานวนหุ ้นทั้งหมด : 500,000 หุ ้น
 มูลค่าหุ ้น
: 100 บาท

บริ ษทั ย่อย 2 (TMILL)
ธุรกิจ : โรงงานแป้งสาลี

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชาระแล้ว
 จานวนหุ ้นทั้งหมด
 มูลค่าหุ ้น

: 399,000,000 บาท
: 398,644,061 บาท
: 398,644,061 หุ ้น
: 1 บาท

บริ ษทั ย่อย 3 (TSG)
ธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ และซื้ อมาขายไป

บริ ษทั ย่อย 4 (TSTL)
ธุรกิจ : บรรจุภณั ฑ์และบริ การขนส่งสิ นค้า

บริ ษทั ย่อย 5 (TSO)
ธุรกิจ : โรงงานกลัน่ น้ ามันพืชและปาล์ม

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชาระแล้ว
 จานวนหุ ้นทั้งหมด
 มูลค่าหุ ้น

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชาระแล้ว
 จานวนหุ ้นทั้งหมด
 มูลค่าหุ ้น

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชาระแล้ว
 จานวนหุ ้นทั้งหมด
 มูลค่าหุ ้น

: 50,000,000 บาท
: 50,000,000 บาท
: 500,000 หุ ้น
: 100 บาท

: 400,000,000 บาท
: 400,000,000 บาท
: 4,000,000 หุ ้น
: 100 บาท

TSTE
64.13%

TSTE
68.86%

TSTE
79.78%

TSTE
85.90%

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

17.79%

0.67%

2.99%

0.39%

ผูถ้ ือหุ น้ อื่นๆ

ผูถ้ ือหุ น้ อื่นๆ

ผูถ้ ือหุ น้ อื่นๆ

ผูถ้ ือหุ น้ อื่นๆ

2.1

PCCT
20.00%

: 300,000,000 บาท
: 300,000,000 บาท
: 6,000,000 หุ ้น
: 50 บาท

TSTE
97.48%
กรรมการ

0.15%
ผูถ้ ือหุ น้ อื่นๆ

2.4

2.37%2.5

18.08%

30.47%

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

60

60

40

40

2.2

17.23%

East
West
North

1320
0
1st Qtr

2nd Qtr 3rd Qtr

4th Qtr

60
40

East

60

East

East
60

West

40

West

West

North

North

North

20

20

0

0

13.71%
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หมายเหตุ
- 1. บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด ประกอบกิจการคลังสินค้า และตามทีพ่ ระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล
และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ได้มผี ลบังคับใช้นับตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้ผปู้ ระกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล
และห้องเย็น ตามพรบ. ดังกล่าว มิได้กาหนดเงื่อนไขไว้ว่ากรรมการของผูป้ ระกอบกิจการคลังสินค้าต้องถือหุน้ รวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิช ย์ เรื่องการกาหนดเงื่อนไขควบคุ ม
กิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535 แล้ว
- 2. ผูถ้ ือหุ้นอื่นๆ ของบริษทั ย่อย ได้แก่
- 2.1 บริษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด (TSW)
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
ความเกีย่ วข้องกับกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
14.16
มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการร่วม
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
บริษทั มันคงสยามธุ
่
รกิจ จากัด
1.04
เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั น้าตาลกุมภวาปี จากัด
0.05
ไม่มี
นายสรวง เรืองศุข
1.34
ไม่มี
นางอารยา อรุณานนท์ชยั
1.49
ไม่มี
รวม
18.08
- 2.2 บริษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จากัด (มหาชน) (TMILL)
จดทะเบียนและซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 68.86 ส่วนที่เหลือร้อ ยละ 31.14 เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ อยู่ใ น บริษัท ศูนย์ร ับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
- 2.3 บริษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด (TSG)
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด

5.11

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด

5.04

บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

4.10

บริษทั มันคงสยามธุ
่
รกิจ จากัด

1.07

นางอารยา อรุณานนท์ชยั
นายชัย อรุณานนท์ชยั
นายสุรจักร เรืองศุข
นางพูลลาภ เรืองศุข
บริษทั น้าตาลกุมภวาปี จากัด
รวม

1.04
0.52
0.17
0.17
0.01
17.23
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ความเกีย่ วข้องกับกรรมการ / 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 จากัด (TSTL)
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
ความเกีย่ วข้องกับกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
10.13
และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั มันคงสยามธุ
่
รกิจ จากัด
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
2.63
เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
0.53
มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
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 อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด (TSO)
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
ความเกีย่ วข้องกับกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
1.00
มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
มีนายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินย์ ชินธรรมมิตร
0.26
เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด 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 มันคงสยามธุ
่
รกิจ จากัด
0.16
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
เป็ นกรรมการร่วม
นางอารยา อรุณานนท์ชยั
0.17
ไม่มี
รวม
2.37

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) เป็ นผู้นาในด้านการให้บริ การด้านโลจิ สติ กส์ และ
ดาเนิ นธุรกิ จที่เกี่ยวข้องกับอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมีบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบธุรกิจหลักได้แก่ ให้บริการท่าเรือ คลังสินค้า
และขนถ่ายสินค้า ซึง่ มีน้าตาลทรายดิบ น้าตาลทรายขาวเป็ นสินค้าหลัก ในส่วนของคลังสินค้านอกจากจะใช้เก็บพักรอการส่ง
มอบขึน้ เรือเดินสมุทรแล้ว บริษทั ฯ ยังให้ลกู ค้าเช่าเพื่อเก็บสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ข้าวสาร น้ามันพืชและสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ
เพื่อรอการส่งมอบขึน้ เรือเดินสมุทรไปต่างประเทศหรือขนส่งออกไปจาหน่ ายภายในประเทศได้อกี ด้วย ในส่วนธุรกิจอาหาร
ประกอบด้ว ย โรงงานแป้ ง สาลี โรงงานกลั ่นน้ า มัน ปาล์ม และธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และอื่นๆ ประกอบด้วย โรงงานบรรจุ
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ภัณฑ์ และซือ้ มาขายไปรวมทัง้ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มบริษทั ทัง้ หมด ตัง้ อยู่ในบริเวณเดียวกัน ตัง้ อยู่ที่ ตาบล
สาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จัง หวัด สมุ ท รปราการ พื้น ที่ ร วม 153 ไร่ 1 งาน 41.2 ตารางวา
ทัง้ นี้ ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ในปั จจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ

TSTE

ธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า

ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และอื่นๆ

ธุรกิจอาหาร

โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั ฯ แยกตามประเภทธุรกิจสาหรับปี 2561 – 2562 เป็ นดังนี้
บริษ ัท
บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล
้
บจก. ที เอส คลังสินค ้า
บจก. ที เอส ฟลาวมิลล์
บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน
บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
บจก. ที เอส จึ เทรดดิง้

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจขนถ่ายสินค ้าและบริการท่าเทียบเรือ
ธุรกิจคลังสินค ้า
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม
ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์และบรรจุภณ
ั ฑ์
้ มาขายไป
ธุรกิจให ้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และซือ
รวม

2561
2562
รายได้ (ลบ.)
%
รายได้ (ลบ.)
%
409.05 17.78%
420.79 14.68%
89.22
3.88%
142.45
4.97%
1405.47 61.11%
1,485.83 51.82%
174.24
7.58%
540.36 18.85%
212.44
9.24%
266.73
9.30%
9.63
0.42%
10.89
0.38%
2,300.05 100.00%
2,867.05 100.00%

หมายเหตุ 1 .รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจยังไม่หกั รายการระหว่างกัน
2. กาไรสุทธิยงั ไม่หกั ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานของบริษทั อยู่ในสถานะทีด่ มี ผี ลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอดและมีการ
จ่า ยเงิน ปั น ผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น มีก ารกากับ ดูแ ลกิจการที่ดมี รี ะบบควบคุมภายในตลอดจนมีก ารเปิ ดเผย ข้อ มูลอย่าง
เพียงพอแก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่

16

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

2.1. การประกอบธุรกิจของแต่ ละประเภท
2.1.1. ธุรกิจท่ าเรื อและคลังสินค้ า
ท่าเรือของกลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนปู่ เจ้า สมิง พราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอ
พระประแดง จัง หวัด สมุ ท รปราการ ประกอบด้วยท่าเรือ 3 ท่า ได้แก่ 16A, 16B และ 16C โดยที่ บริษัท ไทยชูการ์
เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (TSTE) บริหารท่าเรือ 16A, 16B เป็ นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร อาทิเช่น น้ าตาล,
ข้าวสาลี, น้ ามันพืช, น้ ามันปาล์มดิบ และน้ ามันปาล์มผ่านกรรมวิธี เป็ นต้น ทัง้ สินค้าที่เป็ นลักษณะเทกอง (Bulk) และ
กระสอบ (Bag) รวมไปถึง สินค้าที่บรรจุในชะลอม (Pre-Sling) และในส่วนของท่าเรือ 16C เป็ นท่าเรือเพื่อการขนส่ง
สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ บริหารงานโดย บริษัท ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล จากัด (บริษัทร่วม) (“PCCT”) ซึ่งเป็ น
บริษทั ร่วมทุนระหว่าง บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
(“RCL”) กับ TSTL โดย TSTL ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20

2.1.1.1. บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) (TSTE) เลขทะเบียนบริษทั 0107537001692
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ประเภทสินค้าและปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ 16A และ 16B ในปี 2560 – 2562 เป็ นดังนี้
ประเภทและปริมาณสิ นค้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า
ประเภทสินค้ า
นา้ ตาลทรายดิบ
นา้ ตาลทรายขาว
ข้ าวสาลี
ราข้ าวสาลี
นา้ มันปาล์ มดิบ
กรดนา้ มันปาล์ ม
แป้ง
ปาล์ มใส
ไขปาล์ ม
ทรายแก้ ว
นา้ เมล็ดในปาล์ ม
นา้ มันปาล์ มข้ น
นา้ มันถั่วเหลือง
รวม

ปี 2560
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

ร้ อยละ
38.71
36.94
9.08
7.01
0.93
1.23
2.50
2.58
100.00

ปี 2561
234,169.670
445,912.650
48,831.990
22,694.320
18,086.630
142.89
15,317.820
2,621.100
899.080
788,676.150

ร้ อยละ
29.69
56.54
6.19
2.88
2.29
0.02
1.94
0.33
0.11
100.00

หน่วย : เมตริกตัน
ปี 2562
ร้ อยละ
463,153.250 49.28
385,429.000 41.01
18,832.930
2.00
13,106.720
1.39
30,118.710
3.20
1,221.340
0.13
2,851.340
0.30
7,149.990
0.76
2,541.620
0.27
12,411.730
1.32
2,935.040
0.31
939,751.670 100.00

ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
บริษทั มีลูกค้าหลักคือโรงงานสมาชิกซึง่ มีผบู้ ริหารเป็ นผูถ้ อื หุน้ และเป็ นกรรมการบริษทั ส่วนลูกค้าเป้ าหมาย
คือ บรรดาโรงงานน้ าตาลนอกกลุ่มและโรงงานน้ าตาลอิสระซึง่ มีทาเลทีต่ งั ้ โรงงานมีความเหมาะสมในการขนส่งสินค้า
เข้ามาใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มโรงงานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง โดยมีสถานีส่งออกที่บริการ
ขนถ่ ายที่ใกล้ท่สี ุดคือจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ใกล้อ่าวไทยห่างออกไปจะเป็ นท่าเทียบเรือน้ าลึกในจังหวัดชลบุรี
คือแหลมฉบัง ศรีราชาและเกาะสีชงั
สาหรับ โรงงานน้ า ตาลที่ตัง้ อยู่ใ นภาคกลางแถบจัง หวัด ราชบุ รี กาญจนบุ รี จะขนส่ง สิน ค้า มาทางด้ า น
ถนนวงแหวนอุ ต สาหกรรมท าให้ก ารคมนาคมขนส่ ง มีค วามสะดวกรวดเร็ว และประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยส าหรับ ลูก ค้า
ได้มากยิง่ ขึน้ จะทาให้ปริมาณสินค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการไม่เฉพาะสินค้าน้าตาลเท่านัน้ พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ก็จะได้รบั
ผลดีจากความสะดวกในด้านการคมนาคมด้วยเช่นกัน และเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่จะเข้า มาใช้บริการ บริษัทได้
ปรับปรุงประสิทธิภาพทัง้ ด้านการให้บริการและการขนถ่ายสินค้าให้มคี วามรวดเร็วยิง่ ขึน้ ทาให้เกิดความสะดวกและ
เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้าและเป็ นการจูงใจให้นาสินค้ามาใช้บริการของบริษทั ให้มากยิง่ ขึน้
นโยบายการตัง้ ราคา
เนื่ อ งจากผู้ป ระกอบกิจ การท่ า เทีย บเรือ ทุ ก รายที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตให้ป ระกอบกิจ การท่ า เรือ เดิน ทะเลจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม ซึ่งควบคุมการคิดอัตราค่าบริการประเภทต่างๆ
ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าเทียบท่า เรือ ค่าผ่านท่าสินค้า ค่าบริการเช่าเครื่องจักรกล สาหรับอัตราค่าบริการ
ขนถ่ ายสินค้าหลัก ได้แก่ น้ าตาลทรายดิบและน้ าตาลทรายขาว คลังสินค้าต่ างๆ ที่ให้บริการขนถ่ ายน้ าตาลต้อ ง
ให้บริการในอัตราเดียวกันตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงงานน้ าตาล คลังสิน ค้าและผู้ส่งออกโดยอยู่ภายใต้ก าร
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของบริษทั ก็พยายามรักษาต้นทุน
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การให้บริการโดยยังคงรักษาคุณภาพของบริการให้ดที ส่ี ุดและแสวงหาลู่ทางทีป่ รับปรุงด้านการบริการจะเพิม่ ประโยชน์
ให้แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง
ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าบริษทั จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปั ญหาและเป็ นการป้ องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ปั จ จุบ นั ธุร กิจ คลัง สิน ค้า มีแ นวโน้ม ทีจ่ ะเติบ โตมากขึน้ เนื่ อ งจากในส่ว นของภาครัฐ มีน โยบายส่ง เสริม
ให้ผู้ประกอบการต่างๆเร่งพัฒนาปรับปรุงธุรกิจทัง้ ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมากขึ้น
คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคตจะขยับตัวสูงขึน้ เป็ นลาดับทาให้ปัจจัยสนับสนุ นการส่งออกจะมีมากขึน้ ทา
ให้ความต้องการในด้านการเก็บพักสินค้าและสถานีขนถ่ายสินค้าจะเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วยซึ่งปั จจุบนั เส้นทางการขนส่ง
สินค้าหลักใหญ่ยงั คงเป็ นการขนส่งทางน้าทาให้ธุรกิจด้านบริการขนถ่ายสินค้าและท่าเทียบเรือเติบโตตามไปด้วย
สาหรับแนวโน้มในการจัดหาเรือเดินสมุท รเข้ามารับสินค้าจะมีขนาดใหญ่ขน้ึ เพื่อสามารถรับสินค้าได้มากขึน้
ในแต่ ละเที่ย วเพื่อ เป็ น การประหยัด เวลาและค่ า ใช้จ่า ยด้วยเช่น กัน อย่ า งไรก็ต ามแม้จ านวนเรือ ที่เ ข้า มารับ สินค้า
ในปั จจุบนั และอนาคตก็ไม่ใช่เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ทงั ้ หมดแต่ความจาเป็ นในการขนส่งสินค้าในปริมาณขนาดกลาง
และขนาดเล็กก็ยงั มีอยู่ในอัตราสูงเช่นกัน โดยส่วนมากใช้ขนส่งสินค้าจากโกดังเก็บพักสินค้าของบริษทั ฯ ไปขนถ่ายขึน้
เรือเดินสมุทรทีเ่ กาะสีชงั และ/หรือบริเวณอ่าวไทย ทาให้บริษทั ฯ สามารถเพิม่ ปริมาณสินค้าที่มาใช้บริการได้มากขึน้
ขณะเดียวกันการขนส่งสินค้าประเภทน้าตาลก็มกี ารเปลีย่ นแปลงวิธกี ารขนส่งสินค้าจากเดิมโรงงานจะขนส่งสินค้าเข้ามา
พักรอในโกดังเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบขึ้นเรือใหญ่ แต่ ปัจจุบนั มีการใช้รถตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปรั บมอบสินค้าที่
โรงงานและขนส่งไปส่งมอบขึ้นเรือยังท่าเทียบเรือน้ าลึกแถบภาคตะวันออกโดยตรงเพื่อเป็ นการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายทาให้คลังสินค้าทีต่ งั ้ อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง อันได้แก่ อ่างทอง ต้องอยู่ในภาวะแข่งขัน
สูงอย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ก็พยายามหาสินค้าประเภทอื่นๆ เข้ามาใช้บริการเพื่อชดเชยกับปริมาณน้ าตาลทีม่ าใช้บริการ
ในส่วนทีล่ ดลงไปเช่นกัน
ในส่วนของบริษทั ฯ ปั จจัยทีส่ ามารถแข่งขันกับธุรกิจทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือ ความสะดวกในด้าน
ทาเลทีต่ งั ้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีคลังสินค้าตัง้ อยู่ตดิ แม่น้ า เจ้าพระยาสะดวกแก่การขนถ่ายสินค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายทอดมีการบารุงรักษาสถานทีเ่ ก็บรักษาสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าของลูกค้าให้อยู่ใน
สภาพดีตงั ้ แต่เริม่ นาเข้ามาจนถึงเวลาส่งมอบตลอดจนการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพสามารถทางานได้ดว้ ย
ความรวดเร็วและทันกาหนดเวลา นอกจากนี้ทาเลทีต่ งั ้ ของท่าเรือบริษทั ฯ ทีอ่ ยู่ใกล้สะพานภูมพิ ล 1 และ 2 ทาให้ลูกค้า
ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือเพื่อส่งออก โดยไม่ตอ้ งขนส่งทางรถไปถึง
ท่าเรือน้าลึกแถบอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรอี กี ด้วย
คลังสิ นค้าเพื่อเก็บพักและส่งมอบขึน้ เรือเดิ นสมุทรตามภาคต่างๆ ดังนี้
จังหวัดสมุทรปราการ (ตัง้ ริมฝั ง่ แม่น้าเจ้าพระยา)
1. บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
2. บริษทั มิตรผลคลังสินค้า จากัด
3. บริษทั ไทยรวมทุนคลังสินค้า จากัด
จังหวัดอ่างทอง (ตัง้ ริมฝั ง่ แม่น้าเจ้าพระยา)
1) บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จากัด
2) บริษทั อ่างทองชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด
3) บริษทั อ่างทองคลังสินค้า จากัด

19

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

โรงงานน้ า ตาลทางภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งและภาคตะวัน ออกจะขนส่ง เข้า เก็บในคลัง สินค้ า
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่
1. บริษทั เคอรีส่ ยามซีพอร์ต จากัด
2. บริษทั อ่าวไทยคลังสินค้า จากัด
ในการขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทรน้ าตาลที่เก็บพักอยู่ทค่ี ลังสินค้าแถบจังหวัดอ่างทองจะถูกลาเลียงมาทาง
เรือโป๊ ะเข้ามาที่สมุทรปราการเนื่องจากความลึกของร่องน้ าไม่เอื้ ออานวยให้เรือเดินสมุทรผ่านเข้าไปได้ ส่วนเรือ เดิน
สมุทรที่มขี นาดใหญ่เกินกว่า 20,000 ตัน จะเข้าเทียบท่าเรือน้าลึกรับสินค้าที่คลังสินค้าแถบจังหวัดชลบุรี
เนื่ อ งจากน้ า ตาลทรายดิบ และน้ า ตาลทรายขาวเป็ น สิน ค้า หลัก ผ่ า นท่ า เรือ 16A, 16B ดัง นั น้ บริษัท ฯ จึง
ตัง้ เป้ าหมายปริมาณน้ าตาลทรายผ่านท่า ในปี 2562 จานวน 850,000 ตัน เป็ นส่วนหนึ่งของ KPI องค์กร ซึ่งถือเป็ น
ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่การเงินตัวหนึ่ง และผลการดาเนินงานปี 2562 บริษทั ฯ มียอดสะสมน้ าตาล
เข้ารวม 848,852 ตัน และมียอดสะสมน้ าตาลออกรวม 833,318 ตัน ใกล้เคียงเป้ าหมายองค์ก ร และเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบปริมาณน้าตาลทรายผ่านท่าเมื่อเทียบกับปริมาณน้ าตาลทรายทีผ่ ลิตได้ทวประเทศ
ั่
ระหว่างปี 2560 – 2562
เป็ นดังนี้
รายการ
ปริมาณอ้อยส่งเข้าหีบทวประเทศ
่ั
(ต ัน)
ปริมาณนา้ ตาลทรายทีผ
่ ลิตได้ทวประเทศ
่ั
(ต ัน)
ปี ปฏิทน
ิ
ปริมาณนา้ ตาลทรายผ่านท่า TSTE (ต ัน)
%นา้ ตาลทรายผ่านท่า /นา้ ตาลทรายทีผ
่ ลิตได้ทวประเทศ
่ั

2559/2560
92,950,098
10,029,217
2560
สะสมเข้า สะสมออก
444,886
401,279
4.44%
4.00%

ฤดูการหีบอ้อย
2560/2561
134,929,298
14,762,255
2561
สะสมเข้า
สะสมออก
680,082
707,151
4.61%
4.79%

2561/2562
130,970,003
14,580,670
2562
สะสมเข้า
สะสมออก
848,582
833,318
5.82%
5.72%

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกาหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นเป็ นส่วนหนึ่งของ KPI องค์กร ซึ่งถือเป็ น
ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่การเงินอีกตัวหนึ่งด้วย และเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า บริษทั ฯ ได้
จัดจ้าง G Inspection Co., Ltd. เพื่อเป็ นหน่วยงานกากับการปฏิบตั งิ าน (Compliance Unit) อีกด้วย
2.1.1.2. บริษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด (บริษทั ร่วม) (“PCCT”)
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เป็ นผูใ้ ห้บริการท่าเทียบเรือขนสินค้าตูค้ อนเทนเนอร์ (Terminal Handing Service) เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยมีขอ้ มูลท่าเรือ ดังนี้
TERMINAL PROFILE
BERTH DETAIL
LENGTH OF BERTH

Terminal 16C for International Vessels
184 M. ( Determine Length Overall 172 M.)

BERTH AVAILABLE DRAFT

8.5 m. ( At Low Tide )

REEFER PLUGS

72 Plugs

TERMINAL EQUIPMENTS
MOBILE HARBOUR CRANES

2 Units ( SWL 100 Tons )

REACH STACKERS

6 Units ( SWL 41 Tons )

SIDE LOADER ( EMPTY )

2 Unit ( SWL 10 Tons ) ( 7 Tiers )

FORKLIFTS

7 Unit

TRUCKS & CHASSIS

15 Set

ในปี 2562 ท่าเรือ 16C (TSTL) ที่บริหารงานโดย PCCT มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับ 3 ของท่าเทียบ
เรือขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เชิงพาณิชย์ เฉพาะที่ให้บริการบริเวณแม่น้ า โดยในปี 2562 มีตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือ
16C จานวน 108,337 TEUs
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2.1.1.2. บริษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด (TSW) เลขทะเบียนบริษทั 0105530047784

ลักษณะธุรกิจ : คลังสินค้าและรับฝากสินค้า
ประกอบกิจการคลังสินค้าและตามที่พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 มีอาคารคลังสินค้า
แบบเทกอง 1 หลัง พืน้ ที่ 8,767.50 ตารางเมตร สามารถรับฝากน้ าตาลได้ 65,000 ตัน และในปี 2558 ได้สร้างโกดังสินค้าจานวน
2 หลัง ได้แก่ โกดังเก็บสินค้าหมายเลข 43 พืน้ ที่ 2,613 ตารางเมตร และโกดังเก็บสินค้าหมายเลข 45 พืน้ ที่ 6,773 ตารางเมตร
เพื่อรับฝากน้ าตาลทรายขาวชนิด บรรจุกระสอบๆ ละ 50 กิโลกรัม และเช่าคลังสินค้าจากบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด
(มหาชน) โดยมีรายการระหว่างกัน ได้แก่ ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าเช่าทีด่ นิ ค่าขนถ่ายและค่าบริการซึง่ คิดอัตราในราคายุตธิ รรม
และเท่ากับทีค่ ดิ กับลูกค้าทัวไป
่
2.1.2. ธุรกิจอาหาร
2.1.2.1. บริษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จากัด (มหาชน) (TMILL) เลขทะเบียนบริษทั 0105520001455
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ลักษณะธุรกิจ : โรงงานแป้ งสาลี
ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีโดยสังเมล็
่ ดข้าวสาลีซง่ึ เป็ นวัตถุดบิ มาจากต่างประเทศทัง้ หมดเพื่อนามาโม่เป็ นแป้ ง
สาลีมที งั ้ แบบโปรตีนสูง และแบบโปรตีนต่า โดยแป้ งสาลีแต่ละชนิดทีผ่ ลิตได้จะนาไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ผลิตสินค้าทีแ่ ตกต่าง
กัน หากเป็ นแป้ งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสาหรับผลิตบะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป บะหมีส่ ด ขนมปั ง และอาหารสัตว์ ในขณะทีแ่ ป้ ง
สาลีโปรตีนต่าจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้กซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้ งอเนกประสงค์
ชนิ ดของผลิ ตภัณฑ์ที่จาหน่ าย
1. แป้ งบะหมีส่ ด สาหรับทาเส้นบะหมีแ่ บบจีน มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 11-13 และแป้ งทาเส้นบะหมีแ่ บบญีป่ ่ นุ
มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบัตขิ องแป้ งสาลีจะทาให้บะหมีม่ คี วามเหนียว ยืดหยุ่นดีมคี วามอ่อนนุ่มและสีสวย
2. แป้ งขนมปั ง มีปริมาณโปรตีนสูงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 13-14 และมีปริมาณกลูเต็นสูง ซึง่ กลูเต็นเป็ นโปรตีนทีส่ กัด
จากแป้ งสาลี โดยคุณสมบัตจิ ะมีความเหนียว และยืดหยุ่นดี ดูดซึมน้ าได้มาก ทนทานต่อการนวดและการหมักทาให้ขนมปั ง
มีคุณภาพดีได้รปู ทราง มีขนาดใหญ่ เนื้อละเอียดเหนียวนุ่ม
3. แป้ งบะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป มีปริมาณโปรตีนสูงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 10-12 โดยคุณสมบัตขิ องแป้ งสาลีจะทาให้บะหมี่
มีความเหนียว นุ่ม สีเหลือง น่ารับประทาน
4. แป้ งบิสกิต มีปริมาณโปรตีนค่อนข้างต่ าถึงปานกลางอยู่ทร่ี ้อยละ 9-10 โดยแป้ งดังกล่าวมีความเหนียว
และดูดซึมน้าทีพ่ อเหมาะสาหรับทาบิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิ ล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลีแ่ ละขนมทอดต่างๆ
5. แป้ งอเนกประสงค์ มีปริมาณโปรตีนปานกลางประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึม
น้ าพอเหมาะ ใช้ทาขนมได้หลากหลายชนิด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋ โดนัท โรตี เค้ก คุกกี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่
แพนเค้ก วอฟเฟิ ล ซาลาเปาและขนมทอดต่าง ๆ
6. แป้ งอาหารสัตว์ เช่น อาหารกุง้ อาหารปลา อาหารสุนขั เป็ นต้น ซึง่ มีปริมาณโปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 13
7. อื่น ๆ เช่ น แป้ ง สาลีสาหรับ ท าซาลาเปา ซึ่ง มีป ริม าณโปรตีน ต่ า อยู่ท่ีร้อ ยละ 7-9 แป้ ง สาลีสาหรับ ท า
ปาท่องโก๋ มีปริมาณโปรตีนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 7-9 แป้ งขนมปั งโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึงร้อยละ 50 อุดมไปด้วยใยอาหาร
วิตามิน แร่ธาตุ
ช่องทางการจัดจาหน่ าย
บริษทั แบ่งการจัดจาหน่ายออกเป็ น 3 ช่องทาง คือ
1) จัดจาหน่ายให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
2) จัดจาหน่ายให้กบั ผูข้ ายส่งหรือยีป่ ั ว๊ รายใหญ่
3) จัดจาหน่ายให้กบั ผูใ้ ช้แป้ งสาลีขนาดย่อม
รายละเอียดเพิม่ เติม (www.tmill.co.th)
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2.1.2.2. บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด (TSO) เลขทะเบียนบริษทั 0105526040126

ลักษณะธุรกิจ : โรงกลันน
่ ้ามันปาล์ม
กระบวนการผลิ ตและผลิ ตภัณฑ์ที่ได้
Production

Raw Material
Nameplate Capacity

Nameplate Capacity

400 Tons (CPO)
per Day

300 Tons (RPO)
per Day

320 Tons (CPO)
per Day

Palm Oil
Crushing
Mill

Crude Palm Oil
(CPO)

Deodorization and
Distillation

16 Tons (PFAD)
per Day

Palm Fatty Acid Distillate
(PFAD)

300 Tons (RPO)
per Day

Refined Bleach
Deoderized Palm
Oil (RPO)

240 Tons (RPO)
per Day

180 Tons (RO)
per Day

Fractionating

60 Tons (RS) per
Day

Refined Palm
Stearin (RS)

จุดเด่น: ของ TSO คือเป็ นโรงกลันน
่ ้ ามันพืช ทีอ่ ยู่ใกล้ท่าเรือซึง่ สามารถขนส่งน้ ามันพืชจากเรือขึน้ บก และ
จากบกลงเรือได้ กอปรกับ TSO มีถงั บรรจุน้ ามันพืชจานวนมาก ทาให้ผปู้ ระกอบการสามารถประหยัดค่าขนส่งทัง้ ใน
ส่วนของการขนส่งวัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูปได้
24

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

Logistic Service
Chao Phraya River Port (16A & 16B)
Land Transportation

Pipe Line / Loading Facility
Mass Flow Meter & Double Weight & CCTV

Tank Capacity (25 Tanks: Total Capacity 40,040 Tons)
CPO Tank

22,000 – 29,000 Tons (6 Tanks)

RPO Tank

7,000 Tons (3 Tanks)

RO Tank

3,540 Tons (16 Tanks) with Nitrogen

RS Tank

7,000 Tons

PFAD Tank

500 Tons

ช่องทางการจัดจาหน่ าย
1. กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) เช่น โรงงานผลิตอาหาร อาหารสัตว์ สบู่ น้ามันเครื่องและเคมีภณ
ั ฑ์ต่างๆ เป็ นต้น
2. กลุ่มห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) เช่น ห้างบิก๊ ซี ห้างแม็คโคร เป็ นต้น
3. กลุ่มร้านค้าส่ง (Wholesale) เช่น ยีป่ ั ว๊ ซาปั ว๊ เป็ นต้น
4. กลุ่มผูใ้ ช้โดยตรง (End User) เช่น ร้านอาหาร เบเกอรีแ่ ละโรงแรม เป็ นต้น
รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จดั จาหน่ าย
1. ขวด ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หบี (หีบละ 12 ขวด)
2. ถุง ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หบี (หีบละ 12 ถุง)
3. ปี๊ 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. รถแทงค์เดีย่ ว ขนาด 12-13 ตัน และรถแทงค์พ่วง ขนาด 26-30 ตัน
มาตรฐานต่างๆ ที่ได้รบั การรับรอง
1. เครื่องหมายรับรองระบบ ISO 22000 : 2005 เลขที่ GB10/81733
2. เครื่องหมายรับรองระบบ GMP เลขที่ TH10/5399
3. เครื่องหมายรับรองระบบ HACCP เลขที่ 10/5340
4. เครื่องหมายรับรองฮาลาล เลขที่ กอท.ฮล. B536/2553 (มาตรฐานอาหารมุสลิม)
5. เครื่องหมายรับรองโคเชอร์ (มาตรฐานอาหารยิว)
6. เครื่องหมายรับรอง RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
7. และอยู่ระหว่างการขอเครือ่ งหมายรับรอง FSSC 22000 และ BRC 22000
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2.1.3. ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ และอื่นๆ
2.1.3.1. บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิ สติ กส์ จากัด (TSTL) เลขทะเบียนบริษทั 0105520002486

ลักษณะธุรกิจ : โรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์และโลจิสติกส์ TSTL ให้บริการบริษทั ในเครือเป็ นหลัก มีกาลังการผลิต ดังนี้
Production Capacity
ผลิ ตขวด (24 x 29)

1,500,000 ขวดต่อเดือน

ผลิ ตฝา

2,900,000 ขวดต่อเดือน

Packing Capacity (น้ามันพืช (8 x 26))
แบบขวด
แบบถุง

104,000 หีบต่อเดือน
52,000 หีบต่อเดือน

แบบปี๊ บ (13.75L หรือ 18.0L)

78,000 ปี๊ บต่อเดือน

แบบถัง (190 Kg.)

5,200 ถังต่อเดือน

2.1.3.2. บริษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด (TSG) เลขทะเบียนบริษทั 0105521016901
ลักษณะธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และห้องพักอาศัย และซือ้ มาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค
ดาเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ห้องพักอาศัยขนาด 45 ห้อง ตัง้ อยู่ในซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2562 มีลกู ค้าเช่าพักอาศัยคิดเป็ นร้อยละ 86.67
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
เนื่องจากบริษทั ดาเนินธุรกิจด้านการให้บริการ ได้แก่ ขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้า
และให้บริการท่าเทียบเรือ เป็ นหลัก ปั จจัยความเสีย่ งของบริษทั จึงอาจเกิดขึน้ ได้ทงั ้ ปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร
ดังนัน้ การให้บริการทีด่ แี ละการดูแลเอาใจใส่ต่อสินค้าทีม่ าใช้บริการตลอดจนการรับผิดชอบต่อสินค้า ตัง้ แต่การนาเข้ามา
ในสถานทีเ่ ก็บพักจนถึงเสร็จสิน้ การส่งมอบขึน้ เรือเดินสมุทรเพื่อดารงไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของลูกค้าและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
จึง เป็ น สิ่ง สาคัญ ที่จ ะทาให้เ กิด ความเชื่อ มัน่ ในการน าสิน ค้า เข้ ามาใช้บ ริก ารและเป็ น การสร้า งความเชื่อ ถือ ให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีทจ่ี ะใช้บริการของบริษทั ต่อไปอีกเป็ นเวลายาวนาน อันจะมีผลไปถึงการสร้างผลกาไรให้แก่ผูถ้ อื หุน้
ของบริษ ัท ในขณะเดีย วกัน บริษ ทั ยัง ต้อ งพิจ ารณาถึง ปั จ จัย ภายนอกที่อ าจส่ง ผลกระทบต่อ ธุร กิจ บริก าร เช่น
กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ สภาวะเศรษฐกิจ เป็ นต้น ดังนัน้ ในส่วนของปั จจัยความเสีย่ งอันอาจจะเกิดขึน้ ได้กบั บริษทั
และบริษทั ย่อยซึง่ หากเกิดขึน้ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานและฐานะการเงินทาให้ไม่เป็ นไปตามทีค่ วรจะเป็ นใน
สถานการณ์ปกติ หรืออาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตั ถุป ระสงค์และเป้ าหมายของบริษทั ซึง่ สามารถ
สรุปพอสังเขปได้ดงั นี้
3.1. ความเสี่ยงด้านการบริหารคลังสิ นค้า
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีคลังสินค้าสาหรับเก็บพักน้ าตาลทรายสาหรับรอการขนถ่ายขึน้ เรือเดินสมุทร
และให้บริษทั ย่อยเช่า ได้แก่ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เช่าเพื่อเก็บวัตถุดบิ ได้แก่ ข้าวสาลีในการผลิต
แป้ งสาลี เพื่อจาหน่ าย บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด เช่าเพื่อปรับปรุงเป็ นอาคารบรรจุน้ ามันชนิดต่างๆ
และบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติ กส์ จากัด เช่าเพื่อปรับปรุงเป็ นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์ทาให้
พื้นที่การให้บริการด้านรับฝากสินค้าน้ าตาลลดลงไปเป็ นการเสียโอกาสในการทาธุรกิจด้านรับฝากและขนถ่ายสินค้า
ดังนัน้ ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้ดาเนินการก่อสร้างโกดังขนาดใหญ่เพิ่มขึน้ อีก 1 หลัง ซึ่งสามารถจุสนิ ค้าได้เพิม่ ขึน้
อีกประมาณ 2,660 ตัน เพื่อเป็ นการชดเชยพืน้ ทีโ่ กดังส่วนทีม่ กี ารปรับปรุงให้บริษทั ย่อยเช่าเพื่อประกอบธุรกิจ
นอกจากนัน้ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด (“บริษทั ย่อย”)ได้ดาเนินการก่อสร้างโกดังสินค้าจานวน 2 หลัง
มีพน้ื ทีร่ วม 9,386 ตัน เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าทัง้ ทีบ่ รรจุกระสอบและสินค้าเทกองในปริมาณมากขึน้
3.2. ความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคในเรือ่ งความปลอดภัยของสิ นค้า
เนื่องจากแนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ให้ความสาคัญในเรื่องความสะอาดปลอดภัยจากสิง่ เจือปน
ของสินค้าเนื่องจากน้ าตาลทรายเป็ นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ในการปรุงอาหารมากขึน้ ดังนัน้ การดาเนินงานของบริษทั
อาจได้รบั ผลกระทบหากความเชื่อมันของผู
่
้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทลดลงจากความเสี่ยง
ที่สนิ ค้าอาจมีสารปนเปื้ อนหรือระบบการจัดเก็บสินค้าทีไ่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานตลอดจนระบบการจัดการการขนถ่าย
สินค้าขึน้ เรือเดินสมุทรหรือการมอบสินค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์เพื่อส่งมอบให้แก่ผซู้ อ้ื
ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งในเรื่องผลกระทบต่อความเชื่อมันของผู
่
้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
บริษทั ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ในเรื่องของกระบวนการทางานทีต่ ้องได้มาตรฐาน โดยควบคุมคุณภาพทุกขัน้ ตอนเพื่อให้
สิน ค้า ที่บ ริษัท รับ ฝากและส่ ง มอบไปยัง ลู ก ค้า มีค วามปลอดภัย ต่ อ การน าไปผลิต สิน ค้า เพื่อ บริโ ภคตลอดจนการ
ประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่ง มีการเก็บตัวอย่างสินค้า เพื่อนามาตรวจสอบคุณภาพทัง้ ขาเข้าและขาออก
เพื่อเป็ นทีย่ อมรับของลูกค้าทัง้ ด้านเจ้าของสินค้าและผูซ้ อ้ื นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ดาเนินการขอใบรับมาตรฐาน ISO
9001 เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูบ้ ริโภคและคู่คา้ ของบริษทั ในส่วนของบริษทั ย่อย ได้ผ่านมาตรฐาน Food Safety ทัง้
GMP และอย. โดยเฉพาะอย่างยิง่ TSO ได้รบั รองมาตรฐาน ISO 22000 และกาลังยื่นขอการรับรองมาตรฐาน FSSC
22000 และ BRC 22000
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3.3. การบริหารสภาพคล่อง
บริษัทมีการจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทจะสามารถจัดหาเงิน
ได้เพียงพอทีจ่ ะรองรับภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบกาหนดเวลาด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสมซึง่ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารเป็ นผูก้ าหนดกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่องรวมถึงทาการพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนทัง้ ระยะ
สัน้ และระยะยาวเพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษทั และบริษทั ย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4. ความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารเป็ นความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ จากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการ
ทางาน พนักงาน ระบบงาน และ/หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนปั จจัยภายนอกซึง่ ทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมโดยมีการจัดตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk SubCommittee) เพื่อทาหน้าทีค่ วบคุมด้านปฏิบตั ิการดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดพร้อมกับติดตามความคืบหน้าของการ
จัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีส่ าคัญอย่างใกล้ชดิ และรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจัดประชุมระหว่าง
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องซึง่ ประกอบด้วยคณะทางานบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ผูต้ รวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสีย่ งและกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษทั
มีประสิทธิภาพขึน้

4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ในปี การผลิต 2561/2562 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทัวประเทศจ
่
านวน 130,970,003.605 ตัน ผลิตเป็ นน้ าตาลรวม
14,580,670 เมตริกตัน มีปริมาณลดลงฤดูการผลิตปี 2560/2561 ประมาณ 1.23% โดยบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล
จากัด (มหาชน) ดาเนินกิจการท่าเทียบเรือให้บริการขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทร ให้เช่าโรงพักสินค้าบริการบรรจุ
กระสอบสินค้าเพื่อรอการขนส่งไปยังต่างประเทศ หรือรอขนส่งออกไปเพื่อจาหน่ายภายในประเทศและมีสงิ่ อานวยความ
สะดวกในการให้บริการ
ในปี 2562 แม้ว่าปริมาณอ้อยและการผลิตน้ าตาลทัวประเทศจะลดลง
่
แต่ บริษทั ฯ ได้ตงั ้ เป้ าหมายในการรับ
น้ าตาลเพิ่มขึ้นเป็ น จานวน 850,000 ตัน เนื่องจากบริษัทฯ มีความมันใจในคุ
่
ณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
สะอาดและรวดเร็ว บริษทั ฯ มีทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ในปี 2562 ดังนี้
ก. คลังสิ นค้า
โกดังหลังที่
1–2
3
4–9
10 – 12
13
28

พืน้ ที่ใช้สอยต่อหลัง (ตรม.)
1,650
825
1,650
1,650
2,063

รวมพืน้ ที่ (ตรม.)
3,300
825
9,900
4,950
2,063
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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 43 หลัง
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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
พืน้ ที่รวม

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

หมายเหตุ
1. โกดังหลังที่ 1-7 ให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติก ส์ จากัด (บริษัทย่อย) เช่าที่ดินเพื่อดาเนิ นธุ ร กิจ
โครงการท่าเทียบเรือตูค้ อนเทนเนอร์
2. โกดังหลังที่ 10 – 13 (4 หลัง) ให้บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (บริษทั ย่อย) เช่าดาเนินธุรกิจโรงงานแป้ งสาลี
3. โกดังหลังที่ 14 ให้บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด (บริษทั ย่อย) เช่าติดตัง้ เครื่องจักรเพื่อดาเนิน
ธุรกิจโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์
4. โกดังหลังที่ 17-22 (6 หลัง) ให้บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด (บริษทั ย่อย) เช่าเพื่อดาเนินธุรกิจโรงงาน
กลันน
่ ้ามันปาล์มและอาคารบรรจุ
5. โกดังหลังที่ 37 และ 38 (2 หลัง) บริษัทฯ รื้อถอนให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด (บริษัทย่อย)
เช่าทีด่ นิ เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นลานวางตูค้ อนเทนเนอร์
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ข. ถัง เก็บ กากน้ า ตาล (โมลาส) บริษัทฯ ได้ยกเลิกการท าธุ รกิจรับฝากกากน้ าตาล ปั จจุ บ ันบริษัทได้ให้
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด เช่าถังจานวน 4 ถัง ความจุรวม 40,000 เมตริกตัน เพื่อเก็บน้ามันปาล์มดิบและ
น้ามันพีช
ค. ท่าเที ยบเรือ จานวน 3 ท่า (16A, 16B, 16C) ความยาวรวม 357 เมตร พืน้ ทีใ่ ช้สอย 5,655 ตารางเมตร
(สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาด 12,000 ตัน ได้พร้อมกัน 2 ลา) สาหรับท่าเทียบเรือหมายเลข 16C ปรับปรุงพืน้ ทีเ่ พื่อให้
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด (บริษทั ย่อย) เช่าท่าเทียบเรือเพื่อดาเนินธุรกิจโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์
ง. เรือลาเลียง (เรือโป๊ ะ) จานวน 3 ลา ความจุรวม 3,700 ตัน ให้การบริการลาเลียงน้ าตาลทรายและสินค้า
เกษตรอื่นๆ เพื่อขนถ่ายสินค้าจากสมุทรปราการไปขึน้ เรือเดินสมุทรบริเวณท่าเทียบเรือน้ าลึกทีอ่ ่าวไทยและเกาะสีชงั
ปั จจุบนั ได้ขายให้กบั บริษทั พรปิ ยะฌาน โลจิสติกส์ จากัด (บริษทั ทีไ่ ม่มรี ายการเกีย่ วโยงกัน) ในราคารวม 12 ล้านบาท
จ. พืน้ ที่ว่างให้เช่าวางสิ นค้า พืน้ ทีใ่ ช้สอย 8,504 ตารางเมตร
ฉ. อาคารห้องชังและสะพานชั
่
ง่ 2 เครือ่ ง โดยมีประสิทธิภาพในการชังน
่ ้าหนักสูงสุด 80 ตัน พืน้ ทีใ่ ช้สอย 474 ตารางเมตร
ช. ลานจอดรถบรรทุก พืน้ ทีใ่ ช้สอย 9,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถบรรทุกพ่วงได้ประมาณ 100 คัน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) (TSTE) เลขทะเบียนบริษทั 0107537001692
มีใบอนุญาตสิ ทธิ บตั รและข้อกาหนดต่างๆ ดังนี้
1. ใบอนุ ญ าตให้ใ ช้ท ่า เทีย บเรือ ที่ 16A, 16B กรมการขนส่ง ทางน้ า และพาณิช ย์น าวี กระทรวง
คมนาคม เลขทะเบียนที่ 1/2561 และ 2/2561 มีอายุ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 เพื่อให้
เรือใหญ่เทียบท่าขนถ่ายสินค้า โดยจะต้องดาเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้.1. ห้ามทิง้ เศษสินค้า ขยะ ของเสีย สิง่ ปฏิกูล น้ าเสีย น้ าปนน้ ามัน น้ าท้องเรือและสารเคมีต่างๆ ลงแหล่งน้า
พร้อมจัดภาชนะรองรับขยะเป็ นระยะๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในโครงการ
2. ต้อ งควบคุ ม การขนถ่ า ยสิน ค้า มิใ ห้ห กหล่ น หรือ ฟุ้ งกระจายและดูแ ลรัก ษาความสะอาดท่ า เทีย บเรือ
ท่อระบายน้ าอย่างสม่าเสมอเพื่อป้ องกันมิให้เกิดการอุดตันหรือหมักหมมของเศษสินค้าขยะมูลฝอยควรติดป้ ายเตือน
ห้ามทิง้ ขยะให้พนักงานเห็นอย่างชัดเจน
3. กาชับให้คนงานระมัดระวังการเก็บกวาดอย่าลักลอบกวาดหรือทิง้ เศษสินค้า ขยะ ลงสูแ่ ม่น้า
4. ต้องทาความสะอาดบ่อดักไขมันและบ่อบาบัดน้าเสียอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้
5. ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ าทิง้ ทีป่ ล่อยออกจากโครงการทุกจุดโดยตรวจวัด Ph, BOD, Suspended Solid
และ Grease Oil และแอมโมเนีย –ไนโตรเจน (Nh-N) เป็ นประจาทุก 3 เดือนและรายงานผลให้กรมการขนส่งทางน้ า
กระทรวงคมนาคมทราบ
6. ต้อ งปฏิบ ัติต ามมาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มอื่นๆที่เ สนอไว้ในรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
7. ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
2. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม
เลขทะเบียนที่ 43/2561 มีอายุ 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 18 ตุ ลาคม 2558 ถึงวันที่ 17 ตุ ลาคม 2563 สาหรับประกอบกิจการ
ท่าเรือเดินทะเลโดยมีท่พี กั สินค้าสิง่ ติดตัง้ และเครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ ทัง้ นี้ต้องดาเนินการโดยมีการป้ องกันมิให้เกิด
มลพิษ ต่ อ สิ่ง แวดล้อ มตลอดจนมีก ารจัด ท ารายงานประจ าเดือ นแสดงสถิติเ กี่ย วกับ เรือ ที่ใ ช้บ ริก ารท่ า เทีย บเรือ
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ประเภทและปริมาณสินค้าที่ผ่า นท่า รายงานประจาปี แสดงสภาพปั จจุบนั ของท่า เรือ เกี่ยวกับที่ พ ักสินค้า สิง่ ติดตัง้
เครื่องอุปกรณ์และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ
3. ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การที่เ ป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ จากเทศบาลเมือ งปู่ เจ้า สมิง พราย เล่ ม ที่ 13
เลขทะเบียนที่ 33/2559 มีอายุ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 คลังสินค้ามีพน้ื ที่เกิน
กว่า 1,000 ตารางเมตร
4. หนังสือรับรองการปฏิบตั ขิ องท่าเรือเพื่อรักษาความปลอดภัย เลขที่ 26/2560 จากกรมเจ้าท่า ตัง้ แต่วนั ที่
19 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เพื่อดาเนินการรักษาความปลอดภัยของเรือระหว่างประเทศ
บัตรส่งเสริมการลงทุน
-ไม่มี –
งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี –
บริษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด (TSW) เลขทะเบียนบริษทั 0105530047784
มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้ .1. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ออกโดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด อธิบดีกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 02-0101-030-25092560 มีอายุ 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563
ผูป้ ระกอบกิจการจะต้องดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ดังนี้
- จัดให้มกี ารตรวจสอบสินค้าทัง้ หมดทีเ่ ก็บไว้ในคลังสินค้าอย่างน้อยปี ละสองครัง้ ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
- จัดทารายงานประจาปี แสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษทั และส่งต่ออธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
- จัดให้มีบญ
ั ชีแสดงการรับ -จ่ายสินค้า บัญชีคุมสินค้า ณ ที่ทาการและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ทุกเวลา
2. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที่
3-2(5)-3/36 สป มีอ ายุ 5 ปี ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม 2561 ถึ ง วัน ที่ 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจ การเก็บ รัก ษา
และขนถ่ายน้าตาลทรายด้วยเครื่องจักรและระบบสายพานลาเลียงสินค้าเพื่อส่งออก
3. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที่
3-2(5)-4/36 สป มีอายุ 5 ปี ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจการเก็บรักษาและ
ขนถ่ายน้าตาลทรายด้วยเครื่องจักรและระบบสายพานลาเลียงสินค้าเพื่อส่งออก
4. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการที่เป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ขภาพ จากเทศบาลเมืองปู่ เจ้ า สมิงพราย เล่ มที่ 13
เลขที่ 34/2559 มีอายุ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 คลังสินค้ามีพน้ื ทีเ่ กินกว่า 1,000 ตารางเมตร
บัตรส่งเสริมการลงทุน
- ไม่มี –
บริษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จากัด (มหาชน) (TMILL) เลขทะเบียนบริษทั 0107553000131
มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้ .1. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที่
3-9(2)-4/50 สป มีอายุ 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 ประกอบกิจการโรงงานแปรรูป
ข้าวสาลี ทาแป้ งข้าวสาลี
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2. ใบอนุ ญาตนาหรือสังอาหารเข้
่
ามาในราชอาณาจักร จากสานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
เลขทะเบียนที่ 11-4-01150 มีอายุ 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อรับรองว่าเป็ นผู้
ได้รบั อนุญาตให้นาเข้าซึง่ อาหารเพื่อจาหน่ายตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522
3. ใบอนุ ญาตผลิตอาหาร จากสานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เลขทะเบียนที่ 11-2-00151
มีอายุ 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อรับรองว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ผลิตอาหาร เพื่อ
จาหน่าย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2552
4. ใบอนุ ญ าตผลิต อาหารสัต ว์ จากกรมปศุ ส ัต ว์ เลขที่ 25 ฉบับ ที่ 42/2560 มีอ ายุ 3 ปี ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 2
พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแสดงว่าเป็ นผู้รบั อนุ ญาตผลิตอาหารสัตว์ ตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัตคิ วบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525
5. ใบอนุ ญาตมีซง่ึ ยุทธภัณฑ์ จากกรมยุทธภัณฑ์ กระทรวงกลาโหม เลขทะเบียนที่ 620507858 ใบอนุ ญาต
ฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เพื่อรับรองว่าเป็ นผู้ได้รบั อนุ ญาตให้มคี ลอรีนเหลวอันเป็ นยุทธภัณฑ์ตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
6. หนังสือสาคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (HALAL) จากสานักงานประธานกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย เลขทะเบียนที่ กอท.ฮล. B131/2551 มีอายุ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน
2563 เพื่อรับรองว่าสินค้าของ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการผลิตตามกรรมวิธอี ย่างถูกต้อง
ตามหลักการศาสนาอิสลาม
7. หนังสือรับรอง GMP และ HACCP เลขที่ TH08/1704 และ TH08/1703 ตามลาดับจากบริษัท เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 24 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และต้องทาการ
ตรวจติดตามคุณภาพทุกๆ 6 เดือน เพื่อรับรองว่าบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ผลิตแป้ งสาลีภายใต้
มาตรฐานดังกล่าว
8. หนังสือรับรอง ISO 22000:2005 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ GB08/75218 เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 24 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และต้องทาการตรวจติดตามคุณภาพทุกๆ
6 เดือน เพื่อรับรองว่า บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มีระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
9. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย เลขทะเบียน
เล่มที่ 11 เลขที่ 19/59 มีอายุ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เพื่อรับรองว่าการประกอบ
กิจการต้องไม่ก่อให้เหตุเดือดร้อนราคาญ
10. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสินค้าหรือสิง่ ของ จากกรมการขนส่งทาง
บก เลขทะเบียนที่ สป.บ.112/2560 มีอายุ 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพื่อประกอบการ
ขนส่ง (รถเบาท์) ของบริษทั
11. หนั ง สือ รับ รอง Thailand Halal Standard : THS24000 จากศู น ย์ พ ัฒ นาศัก ยภาพและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการตามวิธอี ย่าง
ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
12. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 ปฏิบตั ิการสีเขียว(Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
การรับรองเลขที่ 2-7604-2562 2560 มีอายุ 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 11 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อรับรอง
ว่าบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมได้สาเร็จตามความมุง่ มัน่
ทีต่ งั ้ ไว้
บัตรส่งเสริมการลงทุน
- ไม่มี -
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บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด (TSO) เลขทะเบียนบริษทั 0105526040126
มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้ .1. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 จากกรมธุรกิจพลังงาน สานักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ
ทะเบียนเลขที่ สป0310068 มีอายุ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อดาเนินการเป็ น
สถานทีเ่ ก็บรักษาน้ามันเชือ้ เพลิง (น้ามันเตา A)
2. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ เลขทะเบียนที่ สป.บ.
139/2558 มีอายุ 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เพื่อดาเนินการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้า
3. ใบอนุ ญาตผลิตอาหาร เลขที่ 11-2-03561 จากสารธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตัง้ แต่ 21 กันยายน 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อดาเนินการผลิตอาหารเพื่อจาหน่ ายตามมาตรา 14 พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 และเป็ น
สถานทีเ่ ก็บอาหารระบุไว้ในใบอนุญาต
4. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ลาดับที่ 572/2557 จากสานักงานเทศบาลเมืองปู่ เจ้า
สมิงพราย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อดาเนินการประกอบการประเภท สกัดน้ามันจากพืช
5. ใบอนุ ญาตขนย้ายดินฟอกสี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตังแต่วนั ที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 21
สิงหาคม 2563 เพื่อให้นาสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน จานวน 2,700 ตัน/ ปี
6.ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ส่ ว นบุ ค คลด้ว นรถที่ใ ช้ใ นการขนส่ ง สัต ว์ห รือ วิ่ง ของ สป.บ.153/2553
จากกรมการขนส่งทางบก ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
7. Kosher Certifiate (TSO) จาก Thai Kashrut Service Ltd. ตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารยิว (Kosher Dietary Law)
8. ISO 22000:2005 เลขที่ FSMS 701911 จาก BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 10 ธัน วาคม 2561
ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System)
9. GMP (Good Manufaturing Practice) เลขที่ CDX 701914 จาก BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตัง้ แต่ วันที่ 10
ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรับรองหลักเกณฑ์ วิธกี ารทีด่ สี าหรับการผลิต
10.HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) CDX 701914 BSI (Thailand) Co.,Ltd.
ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 10 ธัน วาคม 2561 ถึ ง วัน ที่ 18 มิถุ น ายน 2564 เพื่อ รับ รองระบบวิเ คราะห์ อ ัน ตราย และจุ ด วิก ฤติ
ทีต่ อ้ งควบคุม
11. หนังสือรับรองฮาลาล เลขที่ 332/2561 “ตราราชา” จากฝ่ ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการประจาจังหวัด
สมุทรปราการ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 เพื่อรับรองว่าการผลิต 5 รายการได้ทาการ
ผลิตเพื่อจาหน่ายแก่ผบู้ ริโภค ครบถ้วนตามเงื่อนไขการรับรอง ฮาลาล
12. หนังสือรับรองฮาลาล เลขทะเบียนที่ กอท.ฮล.I390/2561 จากสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อดาเนินการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
13. หนัง สือ สาคัญ แสดงการจดทะเบีย นเครื่อ งหมายการค้า จากกรมทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา ตัง้ แต่ ว ัน ที่
17 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อเป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
14. หนัง สือ สาคัญ แสดงการจดทะเบียนเครื่อ งหมาย “ราชา” จากกรมทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา ตัง้ แต่ วนั ที่
17 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายการค้านี้ได้จดทะเบียนแล้ว สาหรับสินค้าน้ามันพืช
15. RSPO (Ordinary Type) Member No. 2–0187–10–000-00 เพื่อได้รบั การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกสมาคม
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ตัง้ แต่วนั ที่ 18 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565
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บริษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด (TSG) เลขทะเบียนบริษทั 0105521016901
มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้ .1. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที่
3-2(5)-1/36 สป มีอายุ 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เนื่องจากมีเครื่องจักรระบบลาเลียง
น้าตาลติดกับอาคารคลังสินค้าเทกองทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ
2. ใบอนุ ญาตให้ใช้ซ่งึ วิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของวิทยุคมนาคมและใบอนุ ญาตให้ตงั ้ สถานีวทิ ยุคมนาคม
เลขทะเบียนที่ 040651000100 และ 040651000099 จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2540 ตลอดอายุของเครื่อง เพื่อบังคับการทางานหัวพ่นน้าตาล
ระยะไกลลงในระวางเรือเดินสมุทร
3. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (TSA 2) ออกโดยสานักงานเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
เล่มที่ 1 เลขทะเบียนที่ 9/2559 มีอายุ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อประกอบกิจการ
ห้องพักอาศัยจานวน 45 ห้อง
บัตรส่งเสริมการลงทุน
- ไม่มี บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิ สติ กส์ จากัด (TSTL) เลขทะเบียนบริษทั 0105520002486
มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้ .1. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่
จ 3-53(4)-36/51 สป มีอายุ 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อผลิตกระสอบพลาสติก
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย เล่มที่ 13 ทะเบียน
เลขที่ 35/2559 มีอายุ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร
3. ใบอนุ ญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ที่ 16C กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม ทะเบียน
เลขที่ 22/2561 มีอายุ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เพื่อให้เรือใหญ่เทียบท่าขนถ่ายสินค้า
ทัวไปและคอนเทนเนอร์
่
ทงั ้ ในและระหว่างประเทศมีการติดตัง้ โรงพักสินค้าท่าเรือ สิง่ ติดตัง้ และเครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์
ทัง้ นี้ต้องดาเนินการโดยมีการป้ องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมตลอดจนมีการจัดทารายงานประจาเดือนแสดงสถิติ
เกีย่ วกับเรือทีใ่ ช้บริการท่าเทียบเรือประเภทและปริมาณสินค้าทีผ่ ่านท่าติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ
4. ใบอนุ ญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม
ทะเบียนเลขที่ 43/2561 มีอายุ 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 สาหรับประกอบกิจการท่าเรือ
เดินทะเลโดยมีโรงพักสินค้าท่าเรือสิง่ ติดตัง้ และเครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ ทัง้ นี้การดาเนินการโดยมีการป้ องกันมิให้เกิด
มลพิษต่อสิง่ แวดล้อมตลอดจนมีการจัดทารายงานประจาเดือนแสดงสถิตเิ กีย่ วกับเรือทีใ่ ช้บริการท่าเทียบเรือประเภท
และปริมาณสินค้าทีผ่ ่านท่า รายงานประจาปี แสดงสภาพปั จจุบนั ของท่าเรือเกีย่ วกับทีพ่ กั สินค้า สิง่ ติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์
และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนมีการจัดตัง้ ด่านศุลกากรและทาเนียบท่าเรือเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้า
ระหว่างประเทศภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของ ISPS และกรมเจ้าท่า
5. บัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการคลัง ทะเบียนเลขที่ 58-2293-1-00-1-0
ได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้แสดงว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าสาหรับเรือบรรทุกสินค้าประเภท 7.1.4 กิจการขนถ่ายสินค้าสาหรับเรือบรรทุกสินค้า
และภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง มีมลู ค่าไม่เกิน 198,000,000 บาท
6. หนังสือรับรองการปฏิบตั ขิ องท่าเรือเพื่อรักษาความปลอดภัย เลขที่ 27/2560 จากกรมเจ้าท่า ตัง้ แต่วนั ที่
19 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เพื่อดาเนินการรักษาความปลอดภัยของเรือระหว่างประเทศ
ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด (บริษทั ย่อย) ร่วมลงทุนกับ บจก. อาร์ ซี แอล
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โลจิสติกส์ จัดตัง้ บจก.ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ในการว่าจ้างบริหารจัดการ
ท่าเรือคอนเทนเนอร์
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษทั และบริษทั ย่อย (บริษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด)
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจให้บริการเช่าคลังสินค้าเพื่อให้ลกู ค้าเก็บพักสินค้า
เพื่อการขนถ่ายขึน้ เรือเดินสมุทรหรือขนส่งออกไปจาหน่ ายภายในประเทศ โดยมีพน้ื ทีท่ าการในปั จจุบนั 153 ไร่ 1 งาน
42.7 ตารางวา ให้บริการลูกค้าด้านต่างๆ คือ บริการท่าเทียบเรือ 3 ท่า มีโกดังเก็บสินค้าชนิดบรรจุกระสอบให้เช่า
จานวน 43 หลัง และถังเก็บกากน้ าตาลจานวน 2 ถัง ความจุรวม 24,000 ตัน โดยมีสนิ ค้าหลักทีใ่ ช้บริการได้แก่ น้ าตาลทราย
กากน้ าตาล ข้าวสาร น้ ามันพืชและพืชผลทางเกษตรอื่นๆ นับว่าเป็ นคลังสินค้าที่ให้บริการรับฝากและขนถ่ายสินค้า
น้าตาลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในแถบจังหวัดสมุทรปราการ
เนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท คือการให้บริการขนถ่ายสินค้า ให้บริการเช่าเหมาคลังสินค้า
และให้บริการท่าเทียบเรือ ลูกค้าหลักจึงได้แก่ ผู้ส่งออกน้ าตาลว่าจ้างบริษัทให้ทาการขนถ่ายสินค้าที่เก็บไว้ในคลัง
ขึน้ เรือเดินสมุทรเพื่อส่งไปจาหน่ ายต่างประเทศและโรงงานน้ าตาลมีน้ าตาลทัง้ ชนิดเทกองและบรรจุกระสอบเข้ามาใช้
บริการ ส่วนลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้าเช่าเหมาโกดังเก็บสินค้าเพื่อใช้เก็บพักสินค้า ซึง่ มีทงั ้ สินค้าส่งออกและจาหน่ าย
ภายในประเทศ อันได้แก่ ข้าวสาร ข้าวสาลี แป้ งมัน ไม้แปรรูปและน้ ามันพืชทีใ่ ช้ในการประกอบอาหารและอื่นๆ สาหรับ
ลูกค้าหลักของบริษทั ย่อย (บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด ) ได้แก่ โรงงานน้าตาลต่างๆ ทีน่ าสินค้ามาฝากในคลังสินค้าเพื่อ
รอการส่ งมอบ โดยผ่ านผู้ ส่ งออกจะแจ้ ง เรือ มารับ สิน ค้ า โดยมีบ ริษั ท ไทยชู ก าร์ เทอร์ มิเ นิ้ ล จ ากัด (มหาชน)
เป็ นผูด้ าเนินการขนถ่ายสินค้าทีบ่ ริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด (บริษทั ย่อย) เป็ นผูร้ บั ฝากสินค้า
ดัง นั น้ การประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ยจะสอดคล้อ งและเอื้อ ประโยชน์ ก ัน ในเชิง กลยุ ท ธ์
นอกจากนี้บริษัทย่อยทาธุรกิจทดแทนส่วนทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษทั ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนิน
ธุ ร กิจ ให้ก ว้า งขวางออกไปโดยฝ่ ายบริห ารจะมีก ารร่ ว มกัน พิจ ารณาวางแผนธุ ร กิจ และวิธีก ารเชื่อ มโยงกับ ธุ ร กิจ
ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ยโดยมุ่ ง ใช้ท รัพ ยากร อุ ป กรณ์ เ ครื่อ งมือ และช่ อ งทางต่ า งๆ ของบริษัท ที่มีอ ยู่ ใ ห้เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มกี ารดาเนินงานทีซ่ ้าซ้อนกัน
เนื่องจากกิจการคลังสินค้ามีขอ้ จากัดในการดาเนินธุรกิจค่อนข้างมาก เช่น รายได้หลักจะต้องเป็ นรายได้
จากการรับฝากสินค้า ดังนัน้ ทรัพย์สนิ อันได้แก่ อาคารคลังสินค้าทีบ่ ริษทั ย่อยถือครองอยู่เป็ นคลังสินค้าประเภทเทกอง
บริษทั ย่อยจึงได้เช่าเหมาโกดังบางหลังจากบริษทั แม่เพื่อรับฝากสินค้าชนิดบรรจุกระสอบ ส่วนรายได้หลักของบริษทั แม่
คือ รายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้า ค่าเช่าโกดัง ค่าเทียบท่าเรือ ค่าชังน
่ ้ าหนัก ค่านาสินค้าผ่านท่าและอื่นๆ
ดัง นัน้ ความสัม พัน ธ์ของกลุ่ มกิจการจึง เป็ น ลัก ษณะพึ่ง พากัน ทัง้ นี้ เ นื่ อ งมาจากพระราชบัญญัติ คลัง สิน ค้า ไซโล
และห้องเย็น พ.ศ. 2558 มิได้กาหนดเงื่อนไขไว้ว่ากรรมการของผูป้ ระกอบกิจการคลังสินค้าต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกาหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า
พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนัน้ กรรมการของบริษัทแม่และบริษัทย่อยเกือบทัง้ หมดเป็ นกรรมการชุดเดียวกัน ดังนัน้ ในส่วนของ
อานาจในการควบคุมบริษทั ย่อยย่อมถูกควบคุมโดยบริษทั แม่ไปในตัว
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เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อบริ ษทั

ประเภทและลักษณะธุ รกิจ

ทุนจดทะเบียน ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

%การถือหุ น้

บจก. ที เอส คลังสิ นค้า

คลังสิ นค้าและรับฝากสิ นค้า

50

12.50

64.13

บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์

โรงงานแป้งสาลี

399

398.66

68.86

บจก. ที เอส จี เทรดดิ้ง

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
และห้องพักอาศัย

50

50

79.78

400

400

300

300

บจก. ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์

บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน

โรงงานทอกระสอบ
พลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า
และบริ การท่าเทียบเรื อคอน
เทนเนอร์
ให้เช่าคลังสิ นค้าและ
โรงงานกลัน่ น้ ามันปาล์ม

ต้นทุนเงินลงทุน

10.073 ล้านบาท
391.073

มูลค่าเงินลงทุน

ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่อื่น
ที่ถือหุ น้ เกิน 10%

98.804 ล้านบาท

บจก. อสก.มิตรเกษตร1

ล้านบาท

-

40.611 ล้านบาท

98.473 ล้านบาท

-

85.90

343.589 ล้านบาท

355.658 ล้านบาท

บมจ. น้ าตาลขอนแก่น2

97.48

295.168 ล้านบาท

204.453 ล้านบาท

-

ล้านบาท

594.631

ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ อยู่ในบริษทั ย่อยเกินกว่าร้อยละ 10 ได้แก่
1. บริษัท อุ ต สาหกรรมมิตรเกษตร จ ากัด ถือ หุ้น อยู่ใ นบริษัท ที เอส คลัง สิน ค้า จ ากัด ร้อ ยละ 14.16
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาล ตัง้ อยู่ท่ี 93/1 หมู่ 9 ถนนแสงชูโต ตาบลดอนขมิ้น อาเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการและเป็ นกรรมการบริหารของบริษัท ไทยชูการ์
เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
2. บริษั ท น้ า ตาลขอนแก่ น จ ากัด (มหาชน) ถื อ หุ้ น อยู่ ใ นบริษัท ที เอส ขนส่ ง และโลจิส ติก ส์ จ ากัด
ร้อยละ 10.13 ตัง้ สานักงานอยู่ท่ี อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 และมีโรงงานตัง้ อยู่เลขที่ 43 หมู่ท่ี 19 ถนนน้ าพองกระนวน อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โดยประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ าตาลเพื่อส่งออกและบริโภคในประเทศ โดยมีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ เป็ นกรรมการร่วมในบริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
และบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
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4.2 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4.2.1 สิ นทรัพย์ถาวรหลักที่บริษทั ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
สิ นทรัพย์
(ประเภท/ที่ตงั ้ )

ลาดับที่

1

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ ดินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
ทีด่ นิ ของ บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล
ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

รวม
2

อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง
ได้แก่ อาคารเช่า อาคารเช่าพักอาศัย ท่าเที ยบ
เรือ และอื่นๆ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ลจากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

พืน้ ที่

(ไร่-งาน-ตรว.)
111-0-26
13-1-61.5
9-0-15
19-3-38.7

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

เครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ลจากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
รวม
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ภาระผูกพัน

1,576,937,793.05
205,642,047.91
228,525,000.00
299,364,813.14

-

2,310,469,654.10

153-1-41.2

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

รวม
3

มูลค่าตามบัญชี

317,322,427.15
64,011,920.05
5,914,648.18
82,202,372.78
164,595,586.64
105,689,366.64

-

739,736,321.44

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

23,040,195.87
32,312,868.56
40,106.54
181,598,871.15
452,343,217.61
249,153,042.83
938,488,302.56

ข้อมูลบริ ษทั

-
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สิ นทรัพย์
(ประเภท/ที่ตงั ้ )

ลาดับที่

4
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พืน้ ที่

เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สานักงาน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ลจากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

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

รวม
5

ยานพาหนะ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ลจากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
รวม

รวมทัง้ สิ้ น

มูลค่าตามบัญชี

ภาระผูกพัน

2,301,609.80
146,767.87
13.00
1,549,924.30
2,063,521.10
2,103,441.99
8,165,278.06

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

24,677,615.93
3,603,260.49
1.00
694,564.91
18,151,451.50
1,310,276.75
48,437,170.58

4,045,296,726.74

4.2.2 สิ นทรัพย์ถาวรที่บริษทั ไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิ จ
- ไม่มี 5. ข้อพิ พาททางกฏหมาย
ในปี 2562 บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์มิเนิ้ ล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อยไม่ มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ทีม่ ผี ลกระทบทางลบต่อทรัพย์สนิ หรือผลการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด
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6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
Thai Sugar Terminal Public Company Limited
ชื่อย่อ
TSTE (ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษทั
0107537001692
ประเภทธุรกิ จ
บริการขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ
เว็บไซต์
www.tstegroup.com
ที่ก่อตัง้
27 กันยายน 2519
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น
13 กรกฎาคม 2533
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ตงั ้ สานักงานและคลังสิ นค้า 90 หมูท่ ่ี 1 ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นบุริมสิ ทธิ
รอบระยะเวลาบัญชี
สานักงานใหญ่
ที่ตงั ้

39

191,663,805 บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าบาท)
191,663,590.50 บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 383,327,181 หุน้
หุน้ สามัญ หุน้ ละ 0.5 บาท
- 0 - หุน้
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์

90 หมู่ท่ี 1 ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
0-2183-4567 (10 สายอัตโนมัต)ิ
0-2183-4561 และ 0-2183-4562
thaisugar@tstegroup.com
www.tstegroup.com

สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

0-2183-4567 ต่อ 4012
0-2183-4561 และ 0-2722-5079
nattawat@tstegroup.com

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

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

ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ผูต้ รวจสอบภายใน
ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
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บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9381
0-2009-9476
0-2009-9000
http://www.tsd.co.th
TSDCallCenter@set.or
บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
โดย นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4663 และ
หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4664 และ
หรือ นายนริศ เสาวลักษ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5369
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ยูนิต 4
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2231-3980-7
0-2231-3988
amc@amc-mri.com
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด โดย
นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 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 2562 มีผถู้ อื หุน้ 10 อันดับแรก ดังนี้
7.2 ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผูถ้ ือหุ้น 10 รำยแรก 3 ปี ย้อนหลังที่ปรำกฎในสมุดทะเบียน TSD
- ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อย (Free Float) ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั มีจำนวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 588 รำย
ผูถ้ อื หุน้ สัญชำติไทย จำนวน 585 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 2562 บริษทั มีหนุ้ สำมัญ จำนวน 383,327,181 หุน้
ปี 2562
ลำดับ
ที่

ชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

ปี 2561
ชื่อผู้ถือหุ้น

%

ปี 2560

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

38,199,755

9.965

บจก.ประจวบอุตสำหกรรม

38,003,736

9.914

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

19,756,766

5.154

นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์

19,022,666

4.963

บจก.น้ำตำลรำชบุรี

18,169,747

4.740

7

บจก.น้ำตำลรำชบุร ี

18,169,747

4.740

บจก.น้ำตำลรำชบุรี

18,169,747

4.740

นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์

17,788,066

4.640

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

นำงสำวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน

3,960,000

1.033

315,142.561

82.21

ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก

314,212,442

81.97

ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก

312,974,358

81.647

68,184,620

17.79

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

69,114,739

18.03

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

70,352,823

18.353

383,327,181

100.00

383,327,181

100.00

383,327,181

100.00

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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ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
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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 ร ับ 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
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

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

0.16

52.07

2559

71,677,046

0.20

0.06

32.09

2560

96,855,259

0.25

0.07

27.70

2561

47,527,197

0.12

0.12

96.79

หมำยเหตุ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี 2561 ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 มีมติอนุ มตั จิ ่ำยเงินปั นผลเป็ น
เงินสด สำหรับผลประกอบกำรประจำปี 2561 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 0.12 บำท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 45,999,262บำท
คิดเป็ นร้อยละ 96.79 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (เท่ำกับร้อยละ 22.80 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม)
โดยเงินปั นผลดังกล่ำวจ่ำยจำกกำไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษทั ทีเ่ สียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ของ
ก ำไรสุทธิ ซึ่งไม่ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล เนื่ องจำกบริษัทฯ มีแผนกำรใช้เงินลงทุนสำหรับโครงกำรที่
ดำเนินกำรอยู่ ในปั จจุบนั และโครงกำรใหม่ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนำคต บริษทั จึงกันส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีเพื่อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรเหล่ำนี้ และบริษทั ฯ จัดสรรเงินสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 1,080,000 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 นผลจนกว่ำ จะแก้ไขจนไม่ขำดทุนแล้ว นอกจำกนี้กำรจ่ำยเงินปั นผล
จะต้องมีกำรกันเงินสำรองไว้อย่ำงน้ อยร้อยละห้ำของกำไรจนกว่ำทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของ
จำนวนทุนของบริษทั
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร

คณะกรรมการบริ ษัท (BOD)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร (EXC)

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO)
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

สานักเลขานุการบริ ษัท

โครงการลงทุนอื่นๆ

สานักประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

กลุ่มปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ธุรกิจท่าเรื อและคลังสินค้ า
ผู้อานวยการ

ธุรกิจปาล์มน ้ามัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

กลุม่ งานวิศวกรรมและ
ซ่อมบารุง

ธุรกิจอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์
ผู้อานวยการ

ฝ่ ายคลังสินค้ า
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารท่าเรื อ
ฝ่ ายด่านชัง่ น ้าหนัก
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โรงกลัน่ น ้ามันปาล์ม

โรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์

งานวิศวกรรมและซ่อมบารุง
ผู้อานวยการ

กลุม่ ยุทธศาสตร์
และพัฒนาธุรกิจ
งานยุทธศาสตร์ และพัฒนาธุรกิจ
ผู้อานวยการ

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายซ่อมบารุงและ
ยานยนต์

ฝ่ ายธุรการคลังสินค้ า
และลูกค้ า

ฝ่ ายโยธาและจัด
จ้ าง

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาและ
ควบคุม

ข้ อมูลบริษัท

กลุม่ งานสนับสนุน
องค์กร
งานสานักงาน
ผู้อานวยการ

กลุม่ บัญชี

และการเงิน
งานบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายจัดซื ้อและพัสดุ

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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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 2562 ประกอบด้วย กรรมกำร 15 ท่ำน ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11(1)
11(2)
12
13
14
15

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

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

วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
เมษำยน 2560 – เมษำยน 2563
เมษำยน 2561 – เมษำยน 2564
เมษำยน 2562 – เมษำยน 2565
เมษำยน 2561 – เมษำยน 2564
เมษำยน 2561 – เมษำยน 2564
เมษำยน 2560 – เมษำยน 2563
เมษำยน 2562 – เมษำยน 2565
เมษำยน 2560 – เมษำยน 2563
เมษำยน 2560 – เมษำยน 2563
เมษำยน 2561 – เมษำยน 2564
ลำออกจำกตำแหน่ง มีผล 10 พ.ค.62

มิถุนำยน 2562 – เมษำยน 2565
เมษำยน 2560 – เมษำยน 2563
เมษำยน 2562 - เมษำยน 2565
เมษำยน 2562 - เมษำยน 2565
เมษำยน 2561 – เมษำยน 2564

เลขำนุ กำรบริษทั นำงจุไรรัตน์ นิลดำ (ได้เกษียณอำยุ มีผลวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562) และได้แต่งตัง้ นำยณัฐวรรธน์
อัศวธนิกกุล ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั แทน
หมำยเหตุ 1.* ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2561 ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 มีมติแต่งตัง้ กรรมกำร
ทีค่ รบวำระกลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

นำยชลัช
นำยพงศ์
นำยจเด็จ
นำยสุวฒ
ั น์
นำงพวงทิพย์

ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร
อินสว่ำง
สัมมำชีพวิศวกุล
ศิลปศำสตร์

2.** หมำยถึงกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษทั สอง (2) คน ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญบริษทั
3. (1) หมำยถึง นำยจเด็จ อินสว่ำง ได้ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำร เพื่อเข้ำรับตำแหน่ ง สมำชิกวุฒสิ ภำ
ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป
(2) หมำยถึง

คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 ได้มีมติแต่ งตัง้ นำงกรศิริ
พิณรัตน์ เข้ำรับตำแหน่งกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ แทนตำแหน่งทีว่ ่ำงลง
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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
คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักดีถงึ ประโยชน์ของควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบริษทั
และเห็นว่ำเป็ น
ปั จจัยสำคัญประกำรหนึ่งในกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรตัดสินใจและกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ นี้ ควำม
หลำกหลำยนัน้ ไม่ได้จำกัดเฉพำะเรื่องเพศเท่ำนัน้ แต่ยงั รวมถึง อำยุ ประวัตกิ ำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในวิชำชีพ ทักษะ
และควำมรู้ ปั จจุบนั ทักษะ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำร ซึง่ Board Skills Matrix เป็ นดังนี้
Board Skills Matrix
ลาดับ

รายชื่อ

ท่าเรือ /
ศุลกากร

1 นายปรีชา อรรถวิภชั น์
2 นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

บริ หารธุรกิจ น้าตาล

/

/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

7 นายชลัช ชิ นธรรมมิ ตร์
8 นายสมชาย ชิ นธรรมมิ ตร์
9 นายธนดล สุจิภิญโญ

/

/
/

10 นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
11 นางกรศิริ พิณรัตน์
12 นางสาวจุฑาทิ พย์ อรุณานนท์ชยั

/

3
4
5
6

นายพงศ์ ชิ นธรรมมิ ตร
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
นายวินย์ ชิ นธรรมมิ ตร

13 นายสุวฒั น์ สัมมาชีพวิศวกุล
14 นางพวงทิ พย์ ศิลปศาสตร์
15 นายพัลลภ เหมะทักษิ ณ

บัญชีการเงิน/
การตรวจสอบ
/

/
/

กฏหมาย วิศวกรรม

/

/

การจัดการ

ทรัพยากรบุคคล/สังคม

คอมพิวเตอร์

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/
/
/

/
/
/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/
/

/
/
/

การกากับ

/
/

/

/

ภาวะผูน้ า

ดูแลกิจการที่ ดี
/
/

/

/

/

พลังงาน/

/

/

/

การตลาด/

ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี รรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ฯ ว่ำงลง บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำร
สรรหำกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงอย่ำงโปร่งใส คือ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะทำหน้ำทีใ่ น
กำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจำรณำจำกคุณสมบัติ ควำมรู้
ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ทักษะจำเป็ นทีย่ งั ขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรระดับสูง โดยไม่
จำกัดเพศ และพร้อมอุทศิ เวลำเพื่อปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเต็มที่ รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ทัง้ นี้ ในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรของบริษทั ฯ นัน้ ส่วนหนึ่งจะพิจำรณำจำกฐำนข้อมูลกรรมกำร
(Director Pool) หรือบริษทั ทีป่ รึกษำแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึง่ จะก่อให้เกิดควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมกำรทีต่ อ้ งกำรสรรหำ โดย
พิจำรณำจำกทักษะทีจ่ ำเป็ นทีย่ งั ขำดอยู่ในคณะกรรมกำรและกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น หำกบริษทั ฯ มี
กลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจใหม่ทน่ี อกเหนือจำกธุรกิจเดิมทีด่ ำเนินกำรอยู่ กำรสรรหำกรรมกำรก็จำเป็ นต้องสรรหำผู้มี
คุณสมบัตแิ ละประสบกำรณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ทบ่ี ริษทั ฯ จะดำเนินกำรต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุมตั แิ ล้วแต่กรณีซง่ึ ถือเป็ นกระบวนกำรในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรของบริษทั ฯ ตัวอย่ำงคือ ในปี
2562 บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจท่ำเรือคอนเทนเนอร์ ดังนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
จึงดำเนินกำรขัน้ ตอนทีก่ ล่ำวข้ำงต้นและเสนอคุณกรศิริ พิณรัตน์ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ดงั กล่ำว เป็ นต้น
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กำรประชุมของคณะกรรมกำร
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำร 12 ครัง้ ต่อปี โดยกำหนดวันประชุม
ไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้คณะกรรมกำรแต่ละคนทรำบโดยทำเป็ นตำรำงนัดประชุมประจำปี อย่ำงไรก็
ตำม เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ในแต่ละเดือน บริษทั ได้จดั ให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร ซึ่งทำหน้ำที่ตดั สินใจตำมอำนำจหน้ำที่ท่ไี ด้รบั มอบหมำยจำก คณะกรรมกำรบริษัทโดยทุกครัง้ ที่มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั จะมีกำรนำเรื่องทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรกลับมำแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษทั
ทรำบ เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั
เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) และให้มกี ำรถ่วงดุลกันระหว่ำง
ดังนัน้ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ณ 31 ธันวำคม 2562 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 2562 คณะกรรมกำรบริษทั ได้มกี ำรเข้ำร่วมประชุมกันตำมทีก่ ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 12 ครัง้ และประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ ดังนี้
ตำรำงประชุมจำนวนครังในกำรเข้
้
ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร ในปี 2562 กรรมกำรบริษทั เข้ำประชุมเฉลีย่ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกำรประชุมในรอบปี
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริ ษัท

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง

การประชุมโดยไม่มี
ฝ่ ายัจดการ

การประชุม
ผูถ้ อื หุ้น

เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

เข้าประชุม

ร้อยละ

เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

12/12

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

12/12

100

11/11

100

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

10/12

83

9/11

82

-

-

-

-

-

-

0/1

0

1/1

100

12/12

100

10/11

91

-

-

-

-

4/4

100

1/1

100

11/12

92

11/11

100

-

-

-

-

-

-

1/1

100

5/5

100

-

-

1/1

100

-

-

-

-

1/1

100

6/6

100

2/2

100

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั

8/12

67

-

-

-

-

2/2

100

-

11

นายสมชาย
นายชลัช
นายธนดล
นายวินย์

11/12
9/12
11/12
12/12

92
75
92
100

-

-

-

-

-

-

12

นายสุวฒั น์

12/12

100

-

-

4/4

100

2/2

13

นางพวงทิพย์

12/12

100

-

-

4/4

100

11/12

92

11/11

100

-

11/12

92

11/11

100

-

1

นายปรีชา

อรรถวิภชั น์

2

นายประภาส

ชุตมิ าวรพันธ์

3

นายพงศ์

ชินธรรมมิตร

4

นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

5

นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล

6.1

นายจเด็จ

อินสว่าง

6.2

นางกรศิร ิ

พิณรัตน์

7
8
9
10

14

15

นางเยาวนุช
นายพัลลภ

ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการบริษทั /
กรรมการบริการความเสีย่ ง
กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ลาออกเมือ่ วันที่ 10 พ.ค. 62)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 27 มิ.ย. 62 เป็ น
ต้นไป (เริ่มเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7 เป็ นต้นไป)

กรรมการบริษทั /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษทั
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษทั
สุจภิ ญ
ิ โญ
กรรมการบริษทั
ชินธรรมมิตร
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ/
สัมมาชีพวิศวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษทั /กรรมการตรวจสอบ/
ศิลปศาสตร์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริการความเสีย่ ง
เดชวิทกั ษ์
กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร/
กรรมการบริการความเสีย่ ง
กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร
เหมะทักษิณ
กรรมการบริการความเสีย่ ง

1/1

100

ยังไม่ได้รบั การแต่ งตัง้ ให้เป็ น
กรรมการบริษทั

1/1

100

-

0/1

0

0/1

0

-

-

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

0
100
0
100

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

100
100
100
100

100

4/4

100

1/1

100

1/1

100

2/2

100

4/4

100

1/1

100

1/1

100

-

-

-

3/4

75

1/1

100

1/1

100

-

-

-

4/4

100

1/1

100

หมำยเหตุ 1. คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2562 เมือ่ วันที่ 27 มิถุนำยน 2562 ได้มมี ติแต่งตัง้ นำงกรศิร ิ พิณรัตน์ เข้ำรับตำแหน่งกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ แทนตำแหน่งทีว่ ่ำงลง เนื่องจำกนำยจเด็จ อินสว่ำง
ได้ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมบริษทั ฯ เพือ่ เข้ำรับตำแหน่งสมำชิกวุฒสิ ภำ ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2562
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คณะกรรมกำรบริษทั กำหนดให้กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรมีกำรประชุมกันเองตำมควำมเหมำะสม โดยไม่มี
กรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร หรือฝ่ ำยบริหำรเข้ำร่วมในกำรประชุม เพื่อเปิ ดโอกำสให้อภิปรำยปั ญหำต่ำงๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เช่น กลยุทธ์กำรบริหำรงำน แนวทำงกำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ น หรือ เรื่องอื่นๆ ทีอ่ ยูใ่ นควำมสนใจ โดยในปี
2562 ได้มกี ำรประชุมของกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร รวม 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562
บทบำท หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบและอำนำจดำเนิ นกำรของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้จดั ให้มแี นวกำรปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ซึง่ ถือเป็ นจรรยำบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) และได้ประกำศให้ทรำบโดยทัวกั
่ น พร้อมทัง้ เปิ ดเผยไว้บนเว๊บไซต์ โดยให้ถอื เป็ นนโยบำยทีใ่ ช้
กับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับชัน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ ต้องศึกษำทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั อิ ย่ำงสม่ำเสมอ ทัง้ กำร
ปฏิบตั ติ ำมลำยลักษณ์อกั ษร และกำรปฏิบตั ติ ำมเจตนำรมณ์แห่งควำมซื่อสัตย์ (The Spirit of Integrity) และเพื่อให้มนใจว่
ั่ ำ
พนักงำนทุกคนมีควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทำงปฏิบตั ติ ่ำงๆ และสำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำทีไ่ ด้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม บริษทั ฯ ได้ทยอยดำเนินกำรทดสอบพนักงำนเกีย่ วกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ น
ระยะ และมีกำรนำผลทีไ่ ด้มำประเมินระดับควำมรูค้ วำมเข้ำใจของพนักงำนเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำให้ถูกต้อง รวมถึง
เป็ นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนประจำปี
คณะกรรมกำรทำหน้ำทีใ่ นกำรกำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ฯ และส่งเสริมให้มกี ำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพควบคู่ไปกับกำหนดนโยบำยเรื่องกำรรักษำสิง่ แวดล้อมและควำมปลอดภัยรวมถึงในกำรปฏิบตั ิงำนและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เพื่อให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยในกำรดำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน ซึง่ ในปี
2562 คณะกรรมกำรได้มกี ำรพิจำรณำทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ ำหมำย และทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ รวมถึงทบทวนนโยบำยทีส่ ำคัญให้มคี วำมเหมำะสมและสอดคล้องต่อกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี เช่น นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เป็ นต้น
คณะกรรมกำรได้ตดิ ตำมดูแลให้มกี ำรนำกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ไปปฏิบตั ิ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้
คณะกรรมกำรได้ติด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนของฝ่ ำยบริห ำร โดยก ำหนดให้มีก ำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนและ
ผลประกอบกำรของบริษัทฯ ทัง้ ในส่วนของเป้ ำหมำยทำงกำรเงิน และเป้ ำหมำยที่ไม่ใช่ตวั เงิน อำทิเช่น กำรขอหนังสือ
รับรอง ISO22000 FSSC22000 และ BRC22000 ของ TSO (บริษทั ในเครือ) เป็ นต้น และแผนงำนต่ำงๆ เพื่อให้เป็ นไป
ตำมกลยุทธ์ทว่ี ำงไว้ บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและอำนำจดำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษทั มีรำยละเอียด ดังนี้
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 นกำร ให้เ ป็ น ไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อ ย่ำ งมีป ระสิทธิภำพและประสิท ธิผ ลเพื่อ เพิ่มมูล ค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูงขึน้ ให้แก่กจิ กำรและสร้ำงผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้
3. ควบคุมกำกับดูแลกำรบริหำรและกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ไ ด้ร ับ
มอบหมำยเว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมกำรต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกผู้ถอื 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 ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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(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 และผู้สอบบัญชีภำยนอกให้ทำหน้ ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิผล
6. อนุ มตั ิงบกำรเงินประจำไตรมำสรำยงวดและประจำปี และดูแ ลให้มีกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำม
หลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
7. คณะกรรมกำรจะดำเนิ น กำรจัด ให้มีก ำรประชุ ม เดือ นละ 1 ครัง้ และ/หรือ ในกรณี ท่ีมีเ รื่อ งที่จ ะต้อ งให้
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
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 ำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ภำยในไม่เกิน
สีเ่ ดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชีทำงบดุลงวดสิน้ ปี ของบริษทั กำรประชุมครำวอื่นๆ ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญคณะกรรมกำร
จะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มกี ำรทำงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี ของบริษั ท
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
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วำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั จะได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งเป็ นเวลำ 3 ปี เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนวำระ
ของกำรดำรงตำแหน่ งอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมมติอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีท่กี รรมกำรดำรงตำแหน่ งจน
ครบวำระ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรจะพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของกรรมกำรที่ ครบวำระว่ำกรรมกำรผูท้ ค่ี รบวำระนัน้ ได้
สละเวลำในกำรปฏิบ ัติ ห น้ ำ ที่ต ำมบทบำทหน้ ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบได้ อ ย่ ำ งเต็ ม ควำมสำมำรถหรือ ไม่ ซ่ึง เมื่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำและเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมก็จะพิจ ำรณำแต่ งตัง้ กรรมกำรผู้ท่คี รบวำระนัน้ ให้กลับ เข้ำ ดำรง
ตำแหน่ งต่อไปอีกวำระหนึ่งและนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ติ ่อไป หำกกรรมกำรประสงค์จะลำออก
จำกกำรเป็ นกรรมกำรก่อนหมดวำระต้องแจ้งควำมประสงค์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมกำรบริษทั
กำรกำหนดจำนวนวำระทีจ่ ะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นำนทีส่ ุดคณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นว่ำ เนื่องจำก
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั แม้จะเป็ นกำรดำเนินธุรกิจบริกำรแต่ลกู ค้ำหลักเป็ นลูกค้ำในอุตสำหกรรมน้ำตำลซึง่ ดำเนินธุรกิจ
ทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกับส่วนรำชกำรหลำยหน่ วยงำนตลอดจนชำวไร่และอื่นๆ ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะดำรงตำแหน่ งกรรมกำรจะต้องมี
ควำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงด้ำนธุ รกิจอุตสำหกรรมน้ ำตำลและเป็ นผูถ้ ือหุน้ และตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ซึง่
ได้แก่โรงงำนน้ ำตำล จึงไม่ได้กำหนดจำนวนวำระทีจ่ ะดำรงตำแหน่ งติดต่อกันได้นำนทีส่ ุด อย่ำงไรก็ตำมกำรพิจำรณำจะ
คำนึงถึงควำมรูค้ วำมสำมำรถตลอดจนควำมเหมำะสมของกรรมกำรแต่ละท่ำนทีค่ รบวำระกำรดำรงตำแหน่ งจะกลับเข้ำมำ
ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก
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
อนึ่ ง ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรหำกมีเ รื่อ งพิจ ำรณำเกี่ย วกับ กำรท ำธุ ร กรรมต่ ำ งๆ ที่มีก รรมกำร
หรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมกำรประชุ ม
พิจำรณำในเรื่องนัน้ ๆ
กำรลงมติในทีป่ ระชุมจะเป็ นไปตำมกฎหมำย คือให้ถอื เสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำร
ลงคะแนน อย่ำไรก็ตำมแม้ว่ำข้อบังคับจะกำหนดองค์ประชุมขัน้ ต่ ำไว้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยเพิ่ มขึ้น
นอกเหนื อจำกที่ กำหนดไว้ว่ำจำนวนองค์ประชุมขัน้ ตำ่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ จะลงมติ ในแต่ละวำระจะต้ องมี
กรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ หมดของบริษทั
กำรถ่ วงดุ ลของกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำร บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ ำนที่มีควำมเป็ นอิสระ ซึ่งเพียงพอ
และสำมำรถถ่ วงดุ ลและตรวจทำนกำรบริหำรงำนของ คณะกรรมกำรได้อีกทัง้ บริษัทได้แยกตำแหน่ งประธำนกรรมกำร
และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ไม่เป็ นบุคคล เดียวกัน เพื่อเป็ นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรกำำ
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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
ประธำนกรรมกำรมีบทบำทหน้ำทีก่ ำกับดูแลกำรใช้นโยบำย และแนวทำงปฏิบตั งิ ำนเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ำยจัดกำร
รวมทัง้ ให้คำแนะนำและสนับสนุ นกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำร แต่ไม่มสี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำนประจำของบริษัทฯ
ประธำนกรรมกำรเป็ นผู้ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุ นให้
กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม ตลอดจนดูแลให้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ดำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพจนสำเร็จลุล่วง
เพื่อให้กำรแบ่งแยกอำนำจหน้ำทีใ่ นเรื่องกำรกำหนดนโยบำยบริษทั ฯ กำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ แยกจำกกันอย่ำง
ชัดเจน บริษทั ฯ จึงกำหนดให้ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธำนกรรมกำรมี
บทบำทหน้ำที่ 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. มี บ ทบำทในกำรควบคุ ม กำรประชุ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เป็ นไปตำมระเบี ย บข้ อ บั ง คับ ฯ สนั น สนุ น
และเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
3.สนับ สนุ น ให้ค ณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบ ัติห น้ ำ ที่อ ย่ ำ งเต็ม ควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ค วำม
รับผิดชอบและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
4.ดูแล ติดตำม กำรบริหำรของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ทีก่ ำหนดไว้
5.เป็ น ผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณี ท่ีท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีก ำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง
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
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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
บทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
1. กำหนดทิศทำง เป้ ำหมำย และนโยบำยทำงธุรกิจของบริษทั ฯ
2. อนุมตั แิ ผนงำนและงบประมำณประจำปี รวมทัง้ กำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำยจัดกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
นโยบำย และแผนงำนทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้
กรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ใิ นกำรดำเนินธุรกิจและติดตำมให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำง
จริงจัง
4. จัดให้มรี ะบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรทำรำยงำนต่ำงๆ ได้รบั อนุ มตั ิจำกผู้มี
อำนำจมีกำรสอบทำนและจัดทำบัญชีทถ่ี ูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่ำงๆ ทีส่ ำมำรถป้ องกันกำรนำทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปใช้
ในทำงมิชอบ
บทบำทหน้ ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร เป็ นหัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ (ซึง่ อำจเรียกชื่อตำแหน่งเป็ นอย่ำงอื่น) รับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจัดกำรงำนของบริษทั ฯ ให้บรรลุตำมแผนที่วำงไว้ และรำยงำนผลกำรบริหำรต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
1. บริหำรกิจกำรของบริษทั ฯ ให้เป็ น ไปตำมนโยบำย กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
2. สังกำรหรื
่
อดำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็ นและสมควร เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี และ
หำกเป็ นเรื่องสำคัญให้รำยงำนต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำร
3. พิจำรณำและอนุ มตั กิ ำรบรรจุ แต่งตัง้ โอนย้ำย ถอดถอน รวมถึงพิจำรณำควำมดีควำมชอบ มำตรกำรทำงวินยั
ตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำน ทัง้ นี้ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ต้องไม่ขดั แย้งกับอำนำจของคณะ
กรรมกำรบริหำรเป็ นผูร้ บั มอบอำนำจของบริษทั ฯ ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
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นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสัง่ มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ มติท่ปี ระชุม
คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ
4. ให้มอี ำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคลอื่น ปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร
มอบอำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบอำนำจ และ/
หรือ เป็ นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสังที
่ ค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ฯ กำหนดไว้
5. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ งจำกปั จจัยต่ำงๆ ไม่ว่ำ
ภำยในและภำยนอกบริษทั ฯ
6. พิจำรณำกำรเข้ำทำสัญญำเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ และสัญญำต่ำงๆ ซึง่ เป็ นผลประโยชน์ต่อกิจกำรของบริษทั
ฯ รวมทัง้ กำหนดขัน้ ตอนและวิธกี ำรจัดทำสัญญำดังกล่ำว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ
7. มีอำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ และเพื่อรักษำระเบียบ วินัย กำรทำงำนภำยในองค์กร
8. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นครำวๆ ไป
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจแก่บุคคลอื่นทีเ่ ห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนำจ และ/หรือ กำรมอบอำนำจในกำรอนุมตั ริ ำยกำร
ใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ตำมกฎเกณฑ์ตลำดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง กำรอนุ มตั ิร ำยกำรในลักษณะดัง กล่ ำ วจะต้องเสนอต่ อที่ประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ป ระชุ มผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจำรณำและอนุ มตั ิร ำยกำรดังกล่ ำวตำมข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ หรือ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
ในปี 2562 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
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ประจำปี 2562
ครัง้ ที่ /2562 วันที่
เดือน
พุทธศักรำช
1
31
มกรำคม
2562
2
28 กุมภำพันธ์
2562
3
28
มีนำคม
2562
4
25
เมษำยน
2562
5
30 พฤษภำคม
2562
6
27
มิถุนำยน
2562
7
1
สิงหำคม
2562
8
29
สิงหำคม
2562
9
26
กันยำยน
2562
10
31
ตุลำคม
2562
11
28 พฤศจิกำยน
2562
12
19
ธันวำคม
2562
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กำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562
ครัง้ ที่ / 2562 วันที่
เดือน
พุทธศักรำช
1
25
เมษำยน
2562
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทุกครัง้ จะมีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมทุกครัง้ เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
นำเสนอข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ และรับทรำบนโยบำยโดยตรงจำกคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้สำมำรถ นำไปปฏิบตั ไิ ด้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
บริษัท ฯ ก ำหนดแผนกำรประชุ ม ของปี 2563 ของกำรประชุ ม ผู้ถือ หุ้น กำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำร เป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยได้รบั อนุ มตั ิแผนกำรประชุมจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 เป็ นดังนี้ (ตำรำงกำรประชุมนี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้
และยังไม่รวมกำรประชุมในวำระพิเศษ)
ครัง้ ที่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมผูถ้ อื หุ้นฯ ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
1
30/1/2563
22/1/2563
21/2/2563
21/2/2563
30/1/2563
30/4/2563
12/12/2563
2
27/2/2563
19/2/2563
12/5/2563
12/5/2563
25/6/2563
3
26/3/2563
18/3/2563
11/5/2563
11/5/2563
4
30/4/2563
22/4/2563
12/11/2563
12/11/2563
5
28/5/2563
20/5/2563
6
25/6/2563
17/6/2563
7
30/7/2563
22/7/2563
8
27/8/2563
19/8/2563
9
24/9/2563
16/9/2563
10
29/10/2563
21/10/2563
11
26/11/2563
18/11/2563
12
12/12/2563
17/12/2563
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กำรถือหุน้ ของกรรมกำรทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม ณ 31 ธันวำคม 2561 เปรียบเทีบยกับสิน้ สุด 31 ธันวำคม 2562

ลำดับ

1

รำยชื่อกรรมกำร

นำยปรีชำ

อรรถวิภชั น์*

ในปี 2562 3

เพิ่ ม (ลด)

15,681
22,804,929

734,100

ชินธรรมมิตร
ชุตมิ ำวรพันธ์
เจนลำภวัฒนกุล
อินสว่ำง* (4)
พิณรัตน์* (4)
อรุณำนนท์ชยั *
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
สุจภิ ญ
ิ โญ

กรรมกำร / รองประธำนบริหำร
กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

63,818,515
153,331
625,781
191,664
31,041,029

63,818,515
153,331
625,781
191,664
31,041,029

-

ชินธรรมมิตร

กรรมกำร

2,827,811

2,860,480

-

0.746

นำยสุวฒ
ั น์
นำงพวงทิพย์

สัมมำชีพวิศวกุล*
ศิลปศำสตร์*

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

-

นำงเยำวนุช

เดชวิทกั ษ์

กรรมกำรและรองกก.ผจก.ใหญ่

31,299,893

31,299,893

-

8.165

นำยพัลลภ

เหมะทักษิณ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

-

51,600

-

0.013

ชุตมิ ำวรพันธ์

3

นำยพงศ์
นำยชนะชัย
นำยณรงค์
นำยจเด็จ
นำงกรศิร ิ
นำงสำวจุฑำทิพย์
นำยสมชำย
นำยชลัช
นำยธนดล
(รวมคู่สมรส)
นำยวินย์

12
13
14
15

Par 0.50 บำท

ร้อยละ
จำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิ
ออกเสียง

15,681
22,070,829

นำยประภำส
(รวมคู่สมรส)

11

กรรมกำรอิสระ /ประธำนกรรมกำร

จำนวนหุ้น

กรรมกำร / ประธำนบริหำร

2

4
5
6.1
6.2
7
8
9
10

ตำแหน่ ง

จำนวนหุ้น (หุ้น)
ณ
ณ
31/12/2561 31/12/2562

2

0.004
5.949

หมำยเหตุ

ซือ้ หุน้ เพิม่
734,100 หุน้

- ไม่มหี นุ้ TSTE
16.649
- ไม่มหี นุ้ TSTE
- ไม่มหี นุ้ TSTE
- ไม่มหี นุ้ TSTE
0.040
0.163
0.050
8.097
ซือ้ หุน้ เพิม่
32,669 หุน้
ไม่มหี นุ้ TSTE
ไม่มหี นุ้ TSTE
ซือ้ หุน้ เพิม่
51,600 หุน้

หมำยเหตุ

1. * กรรมกำรอิสระ
2. นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์
จำนวนหุน้ 19,756,766 หุน้
นำงสุมติ รำ ชุตมิ ำวรพันธ์ (ภรรยำ) จำนวนหุน้ 3,048,163 หุน้
3. จำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) จำกกำรซือ้ ขำยหุน้
4. คณะกรรมกำรบริษท
ั ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 ได้มมี ติแต่งตัง้ นำงกรศิริ พิณรัตน์ เข้ำ
รับตำแหน่ งกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ แทนตำแหน่ งทีว่ ่ำงลง เนื่องจำกนำยจเด็จ อินสว่ำง ได้ลำออก
จำกกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมบริษทั ฯ เพื่อเข้ำรับตำแหน่ ง สมำชิกวุฒสิ ภำ ลงวันที่ 10 พฤษภำคม
2562

กำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำร
กำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำรบริษทั สรุปได้ดงั นี้
1. กรรมกำรของบริษทั เลือกตัง้ โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน ซึง่ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ
กึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่อยู่ในรำชอำณำจักรและมี กรรมกำรที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ซึ่ง ปั จ จุ บ ัน บริษัท มีก รรมกำรอิสระจ ำนวน 5 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้ หมด 15 คน
โดยกรรมกำรอิสระทุกท่ำนมีคุณสมบัตติ ำมทีก่ ฎหมำยและข้อบังคับกำหนด
2. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(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 ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำร
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ 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 รำ
ถ้ ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ งออกให้ตรงเป็ นสำมส่ วนไม่ ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสุ ดกับส่ วนหนึ่ งในสำมกรรมกำร
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 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 มีกำรประเมินผลงำนตนเองแบบรำยบุคคล และแบบทัง้ คณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ แบบ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยได้มกี ำรพิจำรณำ
ทบทวนผลงำนประเด็นและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปี ทผ่ี ่ำนมำโดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์
ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละเพิม่ ประสิทธิผลกำรทำงำนของคณะกรรมกำรโดยใช้ “แบบฟอร์มกำรประเมินตนเองทัง้
แบบรำยบุคคล คณะกรรมกำรทัง้ คณะ และคณะกรรมกำรชุดย่อยทัง้ คณะ” ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ภำยหลังคณะกรรมกำรแต่ละคณะประเมินผลงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำน
กลับมำยังสำนักเลขำนุกำรบริษทั และเลขำคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมกำรแต่ละคน
และสรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยในรอบปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั
และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะรับทรำบต่อไป
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย (ทัง้ คณะและรำยบุคคล)
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทได้นำแบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
บริษทั ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ ซึง่ หลักเกณฑ์ในกำรประเมินประกอบกำรพิจำรณำ 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
กำรประเมิ นตนเองของกรรมกำรทัง้ คณะ ประจำปี 2562
กำรประเมิ นตนเองของคณะกรรมกำรบริษทั
หัวข้อประเมิ น

ลาดับ

ผูป้ ระเมิ น

โครงสร้างและ บทบาท หน้ าที่ การประชุม การทาหน้ าที่ ความสัมพันธ์ การพัฒนา
คุณสมบัติของ
ความ
คณะกรรมการ ของกรรมการ กับฝ่ ายจัดการ ตนเองของ ผลประเมิ น คะแนน
คณะกรรมการ รับผิดชอบของ
บริ ษทั
บริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
(ร้อยละ)
เต็ม 4
บริ ษทั
คณะกรรมการ
และการพัฒนา
บริ ษทั

ผูบ้ ริ หาร

1

นายปรีชา อรรถวิภชั น์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

2

นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

3

นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

4

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

5

นายณรงณ์ เจนลาภวัฒนกุล

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

6

นางกรศิร ิ พิณรัตน์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

7

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

8

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

3.61

3.80

3.77

3.85

4.00

3.83

3.81

ดีมาก

9

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

10 นายธนดล สุจภิ ิญโญ

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

11 นายวินย์ ชินธรรมมิตร

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.17

ดีมาก

12 นายสุวฒั น์ สัมมาชีพวิศวกุล

3.92

3.95

4.00

3.85

4.00

3.66

3.90

ดีมาก

13 นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.50

3.92

ดีมาก

14 นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

3.30

3.30

3.77

3.00

3.60

3.16

3.36

ดีมาก

15 นายพัลลภ เหมะทักษิณ

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

3.88

ดีมาก

ภาพเฉลี่ยรวม
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กำรประเมิ นคณะกรรมกำรบริษทั แบบทัง้ คณะ
ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

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

3.89
3.87
3.89
3.84
4.00
3.38

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย

3.81

ดีมำก

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

หัวข้อประเมิ น

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

4.00
4.00
3.86

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

4.00
4.00
3.93

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย

3.95

ดีมำก

3.97

ดีมำก

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

4.00
4.00
3.50

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

4.00
4.00
3.56

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย

3.83

ดีมำก

3.85

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

4.00
4.00
3.96

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

4.00
4.00
3.99

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย

3.99

ดีมำก

3.99

ดีมำก
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ผลกำรประเมิ นตนเองของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร (CEO)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)
3.7
3.5
3.7
3.8
3.7
3.5
3.0
3.3
4.0
3.8
3.3

คะแนนเต็ม
4
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

ทัง้ นี้กำรประเมินตนเองของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรนัน้ ผลกำรประเมินจะเป็ นส่วนหนึ่งของกำรกำหนด
ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรในแต่ละปี ดว้ ย
กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญ ให้มกี ำรฝึ กอบรมและกำรให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัท
เพื่อให้มกี ำรปรับปรุงและกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ หลักสูตรกำรอบรมภำยในและภำยนอกบริษทั โดยคณะกรรมกำร
บริษทั ทุกท่ำนต้องได้รบั กำรฝึกอบรม เพื่อให้เข้ำใจกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นฐำนะกรรมกำรคณะกรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูง
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) ห ลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP) ห ลั ก สู ต ร The Role of
Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program
ลำดับ
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รำยชื่อกรรมกำร

อบรม

ไม่อบรม

1

นำยปรีชำ อรรถวิภชั น์

√

2

นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์

√

3

นำยพงศ์ ชินธรรมมิตร

√

4

นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์

√

5

นำยณรงณ์ เจนลำภวัฒนกุล

√

6

นำงกรศิริ พิณรัตน์ *

7

นำงสำวจุฑำทิพย์ อรุณำนนท์ชยั

√

8

นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์

√

9

นำยชลัช ชินธรรมมิตร์

√

10

นำยธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ

√

√
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11

นำยวินย์ ชินธรรมมิตร

√

12

นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล

√

13

นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์

√

14

นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์ **

15

นำยพัลลภ เหมะทักษิณ

√
√

หมำยเหตุ 1.* นำงกรศิริ พิณรัตน์ ได้เข้ำอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 163/2019)
2. ** นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์ ได้เข้ำอบรมหลักสูตร CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3
3. เลขำนุ กำรบริษัท เข้ำอบรมหลักสูตร CSP รุ่น 100/2019 และ IR รุ่น 3/2019
กำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่
สำหรับกรรมกำรทีเ่ ข้ำรับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมกำรของบริษทั บริษทั ได้จดั เตรียมเอกสำรให้กรรมกำรใหม่
ได้รบั ทรำบนโยบำยธุรกิจรวมทัง้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้ำงธุรกิจ โครงสร้ำงกรรมกำรและขอบเขตอำนำจหน้ำที่
โครงสร้ำงทุน ผูถ้ อื หุน้ แนวทำงกำรดำเนินงำนและผลกำรดำเนินงำน รวมทัง้ กฎหมำยกฎเกณฑ์ต่ำงๆ พร้อมทัง้ ส่งมอบ
คู่มอื สำหรับกรรมกำร ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สำหรับกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทให้กบั กรรมกำรทัง้ นี้คู่มอื กรรมกำร
ประกอบด้วย
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
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้จ ัด ให้มีก ำรเยี่ยมชมกิจกำร และกำรพบปะหำรือกับ ประธำนกรรมกำร รวมทัง้ ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร เพื่อสอบถำมข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อีกด้วย
ในกรณีกรรมกำรที่ยงั ไม่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรบริษัท บริษัทจะดำเนินกำรส่งเข้ำรับกำรอบรม
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
สำหรับในปี 2562 นำงสำวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนบัญชีและกำรเงิน) ได้
เข้ำอบรม หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 8
แผนกำรสืบทอดงำน
บริษั ท ฯ เห็น ว่ ำ องค์ ก รจะเจริญ ก้ำ วหน้ ำ และพัฒ นำได้ ขึ้น อยู่ ก ับ บุ ค ลำกรให้ มีค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
มีคุณธรรม สำหรับตำแหน่ งผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนศึกษำหำข้อมูลคัดเลือกบุคคลให้เหมำะสมกับตำแหน่งงำน เป็ นแผนกำรสืบทอดงำนต่อไปในอนำคต
บริษัทฯ จัดให้มีแผนกำรสืบทอดอำนำจโดยประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรได้มอบหมำยงำนที่สำคัญให้แก่รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และ/หรือ รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ รวมถึงในบำงโอกำสจะได้มอบอำนำจให้ทำภำรกิจสำคัญ
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ต่ ำ งๆ แทนประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บ ริห ำรอี ก ด้ว ย อำทิเ ช่ น ช่ ว งเวลำที่ป ระธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บ ริห ำรติด ภำระกิจ ส ำคัญ ใน
ต่ำงประเทศ ได้มอบหมำยให้รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือ รองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ เป็ นรักษำกำรและมี
อำนำจในกำรดำเนินกำรแทน เป็ นต้น
8.2 ผูบ้ ริหำร
ผูบ้ ริหำร1 ณ 31 ธันวำคม 2562
1. นำยชนะชัย
ชุตมิ ำวรพันธ์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร/ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
2. นำยพัลลภ
เหมะทักษิณ รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
3. นำยธนำกร
เจริญวงศำ
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตร์และสนับสุนนองค์กร
2
4. นำงสำวอมรรัตน์ หัตถกรรม
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
หมำยเหตุ 1 ผูบ้ ริหำร หมำยถึงผูบ้ ริหำรตำมเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
2 นำงสำวอมรรัตน์ หัตกรรม ดำรงตำแหน่ งตัง้ แต่วน
ั ที่ 22 สิงหำคม 2562 โดยทีก่ ่อนหน้ำเป็ น
นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
กำรถือหลักทรัพย์ของผูบ้ ริหำรระดับสูง เปรียบเทียบ 3 ปี
ลำดับ
1

จำนวนหุน้ (หุน้ )

ชื่อ – นำมสกุล
นำยชนะชัย

ชุตมิ ำวรพันธ์

จำนวนหุน้ เพิม่ (ลด)
ระหว่ำงปี (หุน้ )

31 ธ.ค.2562 31 ธ.ค.2561

31-ธ.ค.-60

63,818,515

63,818,515

ไม่เปลีย่ นแปลง

-

51,600

31,299,893

ไม่เปลีย่ นแปลง

-

ไม่มหี นุ้ TSTE

-

ไม่มหี นุ้ TSTE

63,818,515

(คู่สมรสและบุตรและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภำวะ ไม่มกี ำรถือหุน้ )
2

นายพัลลภ

เหมะทักษิ ณ

51,600

-

(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 ริหำรระดับสูงของบริษัท คือกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำย
วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ กลยุ ท ธ์ และเป้ ำ หมำยที่ค ณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดไว้ รวมถึง หน้ ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบใน
กำรดำเนินงำนตำมแผนธุรกิจและบริหำรงบประมำณตำมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร
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ในปี 2562 กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทุกสำยงำนจะร่วมประชุมกับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ทุกวันพุธที่ 1 และพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนและแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกำรทำงำน
และเป็ นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้ดยี งิ่ ขึน้
ทัง้ นี้ ผู้บ ริห ำรระดับ สูง ของบริษัท เป็ น ไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทจ.23/2551
เรื่อ งก ำหนดบทนิ ยำมผู้บริหำรเพื่อ กำรปฏิบตั ิต ำมหมวด 3/1 แห่ ง พรบ.หลัก ทรัพ ย์และตลำดหลัก ทรัพ ย์ 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
อนึ่ง กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทไม่ เป็ นบุ คคลที่มีลกั ษณะของกำรขำดควำมน่ ำไว้วำงใจตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กจ.8/2553 เรื่องกำรกำหนดลักษณะควำมน่ ำไว้วำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้ 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 กล่าวอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร
1. กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนของบริษทั
และตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนกำรธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยตำม
กลยุทธ์และแผนกำรทำงธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั
3. แสวงโอกำสทำงธุรกิจกำรลงทุนใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักของบริษั ทและบริษทั 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. พิจำรณำกำรเข้ำทำสัญญำเกี่ยวกับธุรกิจของบริษทั และสัญญำต่ำงๆ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจกำรของบริษทั
รวมทัง้ ก ำหนดขัน้ ตอนและวิธีก ำรจัด ท ำสัญ ญำดัง กล่ ำ ว เสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริห ำร และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริษทั
63
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8. มีอำนำจในกำรออก แก้ไข เพิม่ เติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสัง่ และข้อ บังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริษทั
เช่น กำรบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวินยั พนักงำนและลูกจ้ำง
ทัง้ นี้กำรใช้อำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ตลอดจนกำรมอบอำนำจแก่บุคคลอื่นทีป่ ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
เห็นสมควร ไม่รวมถึงอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจในกำรอนุมตั ริ ำยกำรใดทีต่ นเองหรือบุคคลเกีย่ วข้อง ซึง่ อำจมีควำมขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือ
รำยกำรทีไ่ ม่อยู่ภำยใต้กำรดำเนินธุรกิจปกติทวไปของบริ
ั่
ษทั บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งกำรอนุ มตั ิรำยกำรดังกล่ ำว
ต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั เพื่อพิจำรณำ และอนุ มตั ติ ำมข้อบังคับ
ของบริษทั หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
8.3 เลขำนุกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของบทบำทหน้ำทีข่ องเลขำนุ กำรบริษทั ซึง่ มีส่วนช่วยสนับสนุน
กำรดำเนินงำนของบริษทั ให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ปฏิบตั ถิ ูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรบริษัท ได้แ ต่ ง ตัง้ นำยณั ฐ วรรธน์ อัศ วธนิ ก กุ ล ด ำรงต ำแหน่ ง เลขำนุ ก ำรบริษัท ท ำหน้ ำ ที่
ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัทและฝ่ ำยจัดกำร ดูแลประสำนงำนด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุ นให้
ดำเนินกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี พร้อมปฏิบตั ิตำมข้อบังคับและประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพย์ รวมทัง้ กำรติด ตำมผลกำรปฎิบตั ิ ตำมมติ
คณะกรรมกำรบริษัท และมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ตลอดจนรับผิดชอบกำรจัดเก็บเอกสำรที่กฎหมำยกำหนด โดยเปิ ดเผย
คุณสมบัติในแบบรำยงำน 56-1 และรำยงำนประจำปี เอกสำรแนบรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจ
ควบคุม 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
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดว่ำ “ กรรมกำรของบริษทั มีสทิ 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.64
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร (ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น)
ที่ป ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อ วันที่ 25 เมษำยน 2562 มีม ติอนุ มตั เิ ฉพำะเบีย้
ประชุมประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย สำหรับปี 2562 เป็ นดังนี้.- ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรเดือนละ 80,000. - บำท
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อท่ำนเดือนละ 20,000. – บำท –
เบีย้ ประชุมคณะกรรมกำร
ประธำน (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง้ ) 18,000.- 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
เบีย้ ประชุมกรรมกำร ครัง้ ละ 6,000.- บำท
สำหรับเงินโบนัสที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 มีมติอนุ มตั ิให้
จ่ำยเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมกำรตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรโดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนในปี ทผ่ี ่ำนมำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็ นตัวเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่วย:บำท
TSTE
รำยชื่อกรรมกำร

ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

65

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

ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทน

โบนัส

ค่ำเบีย้

กรรมกำร

กรรมกำร
ตรวจสอบ

กรรมกำร
ตรวจสอบ

ประชุม

โบนัส

รวม

1,070,000.00

216,000.00

360,000.00

1,646,000.00

230,000.00

144,000.00

90,000.00

464,000.00

230,000.00

162,000.00

90,000.00

482,000.00

230,000.00

168,000.00

90,000.00

488,000.00

230,000.00

144,000.00

90,000.00

464,000.00

230,000.00

180,000.00

90,000.00

500,000.00

230,000.00

108,000.00

90,000.00

428,000.00

230,000.00

132,000.00

90,000.00

452,000.00

230,000.00

132,000.00

90,000.00

452,000.00

230,000.00

126,000.00

90,000.00

446,000.00

230,000.00

168,000.00

90,000.00

488,000.00

230,000.00

156,000.00

90,000.00

476,000.00

90,000,00

60,000.00

-

60,000.00

-

210,000.00

230,000.00

72,000.00

27,000.00

186,000.00

90,000.00

605,000.00

230,000.00

72,000.00

54,000.00

228,000.00

90,000.00

674,000.00

120,000.00

36,000.00

27,000.00

72,000.00

90,000.00

345,000.00

4,270,000.00

240,000.00

108,000.00

2,382,000.00

1,620,000.00

8,620,000.00
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ค่ำตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตวั เงิ น
ประกันสุขภำพกลุ่ม และกำรตรวจสุขภำพประจำปี โดยเป็ นกำรประกันกลุ่มรวมกับพนักงำนทัง้ องค์กร
8.4.2 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำร ในปี 2562 ไม่มคี ่ำตอบแทนรำยเดือน
เบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ต่อท่ำน ครัง้ ละ
เบีย้ ประชุมประธำน
ครัง้ ละ 12,000.- บำท
เบีย้ ประชุมกรรมกำร (เฉพำะกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร)
ครัง้ ละ 6,000.- บำท
นโยบำยค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร (Chief of Executive Officer)
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำค่ำตอบแทนและโบนัสของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ โดยกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะมีทงั ้
ระยะสัน้ และระยะยำว โดยมีข นั ้ ตอนกำรพิจ ำรณำชัด เจน โดยกำรพิจ ำรณำระยะสั ้น คือ กำรพิจ ำรณำจำกผลกำร
ดำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษทั ในแต่ละปี ว่ำ เป็ นไปตำมนโยบำยและแผนธุรกิจทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ได้มอบหมำยไว้
หรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับผลประกอบกำรในธุรกิจเดียวกัน และภำพรวมในระยะยำวคือควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยง
วิสยั ทัศน์ พันธกุล กลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลกำรดำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ ปรับปรุง
ประสิทธิภำพ และแก้ไขกำรดำเนินงำนให้อย่ำงทันท่วงทีและทันต่อสถำนกำรณ์ของธุรกิจ รวมถึงพิจำรณำจำกคะแนน
กำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ 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 2562 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรระดับสูง 7 คน มีรำยละเอียดดังนี้
ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
รำยละเอียดค่ำตอบแทน

จำนวนเงิ น

ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือนรวม

19,867,067.00

โบนัส

10,514,999.99

ค่ำครองชีพและอื่นๆ

50,400.00

ค่ำน้ำมันรถ

238,585.90
รวม

30,671,052.89

หมำยเหตุ ผูบ้ ริหำร ตำมนิยำมสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ตวั เงิ น)
1. ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร/กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
2. รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
3. รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
สำยงำนยุทธศำสตร์และสนับสนุนองค์กร
4. ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

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

8.5 บุคลำกร
จำนวนพนักงำนและค่ำตอบแทน
โครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนบุ คคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ 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 วำมรับผิดชอบเพื่อกำรเติบโตก้ำวหน้ำได้ตลอดเวลำ
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่พนักงำนในรูปแบบเงินเดือน ค่ำครองชีพ รำงวัลผลตอบแทนกำร
ทำงำน ซึง่ ได้กำหนดให้พจิ ำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่ละปี เพื่อเป็ นกำรตอบแทนควำมทุ่มเทควำมร่วมมือร่วมใจ
ของพนักงำนทุกคนทีช่ ่วยผลักดันให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั บรรลุเป้ ำหมำย
นโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนบริษทั และบริษทั ย่อย
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ ม อบให้ ป 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
ในปี 2562 บริษทั มีพนักงำนรวมทัง้ สิน้ 91 คน (รวมผูบ้ ริหำร) โดยแยกตำมสำยงำนดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
แผนก /ฝ่ ำย
สำนักกรรมกำรผูจ้ ดั กำร 3 คน
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรท่ำเรือ
4 คน
โครงกำรพิเศษ
5 คน
ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและลูกค้ำสัมพันธ์ 5 คน
สำนักเลขำ
3 คน
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
4 คน
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ฝ่ ำยบัญชี
ฝ่ ำยกำรเงิน
IT
ฝ่ ำยจัดซือ้ และพัสดุ

10 คน
7 คน
2 คน
5 คน

รายงานประจาปี 2562

ฝ่ ำยธุรกำร
ด่ำนชังน
่ ้ำหนัก
ฝ่ ำยซ่อมบำรุงและยำนยนต์
ฝ่ ำยคลังสินค้ำ
สรุปรวม 91 คน

ค่ำตอบแทนพนักงำนที่เป็ นตัวเงิ น

14 คน
14 คน
14 คน
1 คน

จำนวนเงิ น

เงินเดือนรวม

24,245,308.98

โบนัส
ค่ำล่วงเวลำ
ค่ำครองชีพและอื่น
เงินสวัสดิกำร*
รวม

10,034,309.99
2,231,152.00
224,400.00
1,649,164.00
38,384,334.97

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุ มตั ิในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของกลุ่ม
TSTE โดยสถำบันกำรเงินเป็ นผูบ้ ริหำรจัดกำรกองทุนและจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนัน้ ออกจำกงำนตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกองทุน โดยในปี 2562 ได้หกั เงินสมทบกองทุนเป็ นจำนวน 1,809,329.00 บำท ซึง่ ได้ดำเนินกำรดังนี้
1) ยกเลิกเงินชดเชยเหน็จเกษียณอำยุ (เงินเดือน x 0.5 x อำยุงำน) ให้กบั พนักงำนที่มีสทิ ธิได้รบั จำนวน
18 คน ในเดือนมิถุนำยน 2561
2) ในเดือนกรกฎำคม 2561 พนักงำนทุกรำยเข้ำสู่ระบบกองทุนเลี้ยงชีพ โดยอัตรำเงินสะสมจำกเดิม 2%
เป็ น 3-5% โดยหักจำกเงินเดือนพนักงำน
โครงกำร Employee Engagement
เพื่อรักษำบุคลำกรทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และสร้ำงขวัญ กำลังใจ และตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนของ
กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทฯ ในกำรสร้ำงมูลค่ำหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทฯ มี
ควำมรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในกำรเป็ นเจ้ำของกิจกำรร่วมกัน และจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำนปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงมีประสิทธิภำพ
และร่วมทำงำนให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในระยะยำว ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรทำ
โครงกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน (ESOP) และ/หรือ โครงกำรสำหรับพนักงำน ผูบ้ ริหำร กรรมกำร
ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ำรทยอยลงทุนในหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ นทำงำนอยู่ โดยลงทุนเป็ นรำยงวด สม่ำเสมอ
และเข้ำร่วมโครงกำรตำมควำมสมัครใจ (EJIP) ซึ่งรวมถึงผลกระทบทีอ่ ำจะเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ รำยเดิม ข้อดีขอ้ เสีย และ
ผลประโยชน์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินทีอ่ ำจเกิดขึน้ ของโครงกำร รวมถึงกฎระเบียบและกำรอนุ มตั กิ ำรดำเนินกำร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงกำร
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นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
ในปี 2562 ฝ่ ำยบริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรอบรมพนักงำนที่ต้องมีทกั ษะในกำรทำงำน ให้เหมำะกับ
ภำระหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ และสอดคล้องนโยบำยขององค์กรด้วย โดยเฉพำะพนักงำนทีต่ ้องปฎิบตั หิ น้ำทีเ่ กีย่ วกับ กำร
ขับยำนพำหนะ รถโฟล์ลฟิ ท์ รถเครน รถบรรทุก ตลอดจนกำรทำงำนในที่สูง เป็ นต้น พนั กงำนเหล่ำนี้ควรได้รบั กำร
ฝึ ก อบรมจำกหน่ ว ยงำนที่เ ชื่อ ถือ ได้ มีม ำตรฐำน ออกใบรับ รองให้ก ั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 ว ยงำนภำครัฐด้วย บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนวิชำชีพ (Safety Officer)
ซึง่ มีหน้ำทีใ่ นกำรคอยดูแลและป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำน และให้ปฏิบตั ไิ ปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
เสริมสร้ำงควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์
โดยบริษทั ได้มกี ำรจัดประชุม Morning Talk ตำมแผนกต่ำงๆ 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)
7. กำรดับเพลิงขัน้ ต้น
8. กำรซ้อมแผนดับเพลิงและอบพยพหนีไฟ
9. คปอ.
10. เจ้ำหน้ำทีค่ วำมปลอดภัยในกำรทำงำน ระดับหัวหน้ำ
11. เจ้ำหน้ำทีค่ วำมปลอดภัยในกำรทำงำน ระดับบริหำร
12. ISO22000:2018,GMP&HACCP FOR FOOD
13. INDUSTRY
14. FSSC 22000 Version 5 Requirement
15. BRC Food Issue 8 Internal Audit
16. FSSC 22000 Internal Audit
17. GMPและHACCP,Allergen,Food defense,สุขลักษณะฯ
และบริษั ท ยัง ให้ค วำมรู้ ใ นเรื่อ งควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนบนที่สู ง กำรดับ เพลิง และอพยพในกรณี
เกิดอัคคีภยั ซึง่ เป็ นกำรสร้ำงควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถไม่เพียงช่วยเหลือตนเองแต่ยงั สำมำรถช่วยเหลือผูอ้ ่นื และผูอ้ ำศัยอยู่
ในชุมชนใกล้เคียง
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กำรอบรมของพนักงำน บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
เริม่ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2562
จำนวนพนักงำน
จำนวนชัวโมงกำรอบรม
่
6 หลักสูตร
ชัวโมงกำรอบรมโดยเฉลี
่
ย่

192 คน
80 ชัวโมง
่
2.4 ชัวโมง/คน
่

ด้ำนสุขอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ในปี 2562 พนักงำนของบริษทั ฯ มีกำรลำดังนี้
ประเภทกำรลำ
จำนวนคน
กำรเกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำน
6
กำรลำป่ วย
319 *
กำรเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน
0
หมำยเหตุ * กำรลำป่ วยทัวไปของพนั
่
กงำน ไม่ได้เกิดจำกกำรทำงำน
ควำมปลอดภัยในกำรปฎิ บตั ิ งำน
บริษัทฯ ได้ส่งพนักงำนเข้ำอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิงำน กำรอบรมภำคปฏิบตั ิในกำรป้ องกัน
อัคคีภยั และฝึกซ้อมป้ องกันท่ำเรือ ทุกปี ปั จจุบนั บริษทั ได้รบั กำรรับรองหนังสือรับรองกำรปฏิบตั ขิ องท่ำเรือเพื่อกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย SOC ตำม ISPS Code ซึง่ ออกโดยกรมเจ้ำท่ำตัง้ แต่ 19 ธันวำคม 2560 ถึง 18 ธันวำคม 2565 (รวม 5 ปี )
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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นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนจะเกิดขึน้
ต้องได้รบั ควำมร่วมมือร่วมใจ ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร นับตัง้ แต่คณะผูบ้ ริหำร ผู้บงั คับบัญชำ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำทุกระดับ และเพื่อให้กำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย มีกำรดำเนินงำนไปด้วยควำมสะดวกรำบรื่น บริษทั ฯ
จึงกำหนดนโยบำยไว้ดงั ต่อไปนี้
1. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงำน ทำงำนด้วยควำมปลอดภัย โดยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเป็ นหน้ ำ ที่
รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงำนทุกคนในกำรปฏิบตั งิ ำน
2. บริษัทฯ ถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็ นทรัพยำกรทีม่ คี ุณค่ำของบริษัทฯ ดังนัน้ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของพนักงำน จึงถือเป็ น นโยบำยสำคัญของบริษทั ฯ
3. บริษัท ฯ จะส่ง เสริม และสนับ สนุ น ให้มีก ำรพัฒ นำและปรับ ปรุ งสภำพแวดล้อ มในกำรท ำงำน และวิธีก ำร
ปฏิบตั งิ ำนทีป่ ลอดภัย เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรทำงำน โดยจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ ควำมปลอดภัยให้เพียงพอ
กับสภำพงำน จูงใจให้พนักงำนได้ตระหนักถึงอันตรำยต่ำงๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในขณะทำงำน ตลอดจนแนะนำชีแ้ จงให้ทรำบ
ถึงสำเหตุ และวิธปี ้ องกัน
4. บริษัทฯ จะยกระดับและพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในบริษัทฯ สถำนที่ทำงำน ควำมสะอำดโดยรอบบริเวณ
บริษทั ฯ อยู่เสมอ เพื่อให้มคี วำมปลอดภัย มีสภำพแวดล้อมทีด่ ถี ูกสุขลักษณะ อันนำมำซึง่ คุณภำพชีวติ กำรทำงำนและ
สุขภำพทีด่ ี โดยทัวกั
่ นของพนักงำน
5. บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุ นให้มกี จิ กรรมควำมปลอดภัยต่ ำงๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงำน เช่น
กำรอบรม จูงใจ ประชำสัมพันธ์ กำรแข่งขันด้ำนควำมปลอดภัย เป็ นต้น
6. พนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบว่ำด้วยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน อย่ำงเคร่งครัด หำกมีกำรฝ่ ำฝืนหรือละเลยอำจถูกพิจำรณำโทษตำมระเบียบของบริษทั ฯ
7. พนักงำนทุกคนจะต้องปฎิบตั ิ 5ส (สะสำง สะดวก สะอำด สุขลักษณะ สร้ำงนิสยั ) ในสถำนที่ทำงำนอย่ำง
เคร่งครัดเพื่อ ป้ องกัน อุบตั เิ หตุ และโรคเนื่องจำกกำรทำงำน
8. บริษทั ฯ จะทบทวนและประเมินระบบกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยเป็ นระยะๆ เพื่อนำมำวำงแผนในกำร
ปรับปรุง อย่ำงต่อเนื่อง
9. บริษัทฯ กำหนดเป็ น นโยบำย ให้ผู้บงั คับบัญชำทุกคนต้องกระทำตนให้เป็ น แบบอย่ำงทีด่ แี ละ มีหน้ำทีด่ ูแล
รับผิดชอบ ในเรื่องควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของผูใ้ ต้บงั คับบัญชำให้เป็ นไปตำมกฎ
ข้อบังคับที่ บริษทั ได้กำหนดโดยถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด
10. บริษั ท ฯ ก ำหนดเป็ นนโยบำย ให้ พ นั ก งำนทุ ก คนต้ อ งมีห น้ ำ ที่ รับ ผิด ชอบในกำร ปฏิบ ัติ ง ำนให้ เ กิด
ควำมปลอดภัย แก่ ตนเอง และเพื่อ นร่ ว มงำน โดยปฏิบ ัติ ต ำมกฎข้อ บัง คับ ควำมปลอดภัย อำชีว อนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนทีบ่ ริษทั ฯ ได้กำหนด และถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด
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11. บริษัทฯ ถือว่ำพนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรป้ องกันอุบตั ิเหตุ และรัก ษำสิง่ แวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรบั
ข้อ เสนอแนะข้อ คิด เห็น ต่ ำ งๆ ของพนั ก งำน โดยจะน ำไปพิจ ำรณำ ตลอดจนปรับ ปรุ ง แก้ไ ขจุ ด บกพร่ อ งต่ ำ งๆ
ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่พนักงำนมำกทีส่ ดุ
12. อุบตั เิ หตุเป็ นศูนย์
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 ผลใ ห้ก ำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท เป็ น ไปอย่ ำ งโปร่ ง ใส
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มันคงและเจริ
่
ญเติบโตอย่ำงยังยื
่ น
9.1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร
ในปี 2561 นโยบำยกำรก ำกับ ดู แ ลได้ป ฏิบ ัติใ ห้ส อดคล้อ งกับ หลัก กำรกับ ดู แ ลกิจ กำรที่ดี ส ำหรับ บริษัท
จดทะเบีย น ปี 2560 (CG CODE) คณะกรรมกำรบริษั ท 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 ฐำนที่ส่ง เสริ มกำรดำเนิ น งำนให้มีประสิทธิภำพ และเพิ่ม ประสิทธิผ ล โดยมุ่ ง เน้ น กำรสร้ำง
ประโยชน์ สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียโดยส่วนรวม โดยคณะกรรมกำรจะดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยและข้อปฏิบตั ทิ ร่ี ะบุไว้ โดยจะปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
บริษทั ฯ ได้จดั ทำทบทวนจรรยำบรรณของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน (Code of Conduct) โดยได้รบั กำร
อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อประกำศให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ มี
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำไปใช้เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้อย่ำงครบถ้วน สอดคล้องตำม
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ 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 กำรเชื่อ 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
และท ำกำรเผยแพร่ น โยบำยกำรก ำกับ ดู แ ลกิจ กำรบนเว็บ ไซต์ข องบริษัท ที่ http://tstegroup.com เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น
นักลงทุน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รบั ทรำบแนวทำงปฏิบตั แิ ละกำรดำำเนินธุรกิจของบริษทั ภำยใต้หลักกำรกำำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี นอกจำกนี้บริษัทยังได้ทำกำรเผยแพร่และสื่อสำรไปยังพนักงำนของบริษัท เพื่อให้รบั ทรำบและยึดถือ
ปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดด้วย
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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
3. คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่สำคัญ
โดยจะต้ อ งพิจ ำรณำถึง ปั จ จัย เสี่ย งและวำงแนวทำงกำรบริห ำรจัด กำรที่มีค วำมเหมำะสม รวมทัง้ ต้ อ 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 ณะกรรมกำรผู้บ ริหำร
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 ลำกรที่จ ะเข้ำมำรับผิด ชอบในตำแหน่ งบริหำรที่สำคัญ ทุก ระดับ อย่ำ 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
ให้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและผูเ้ กีย่ วข้องให้พนักงำนทุกคนได้รบั ทรำบข่ำวกำรดำเนินกำรทีเ่ กีย่ วกับกำรกำกับดูแล
กิจกำร จัดให้มกี ำรประชุมกันในระดับต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศทีด่ เี ป็ นกำรเสริมควำมเข้ำใจกันระหว่ำง
ฝ่ ำยบริหำรและพนักงำน เปิ ดโอกำสให้มกี ำรซักถำมข้อข้องใจได้อย่ำงอิสระตลอดจนเสริมสร้ำงให้พนักงำนตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิง่ แวดล้อมภำยนอกบริษทั ด้วย
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย
เพื่อให้กำรปฎิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล คณะกรรมกำรได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อแบ่งภำระของคณะกรรมกำรในกำรติดตำม กำกับดูแล หรือพิจำรณำศึกษำเรื่องสำคัญ ของ
บริษทั ฯในรำยละเอียด โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยมีอำนำจหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมกำรบริหำร
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
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9.2.1 คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำรได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้ หมด 6 ท่ำน
โดยคัดเลือกจำกบุคคลทีม่ คี วำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมใจบทบำทหน้ำทีท่ ต่ี ้องรับผิดชอบและมีควำมเข้ำใจลักษณะงำน
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษั ท เป็ นอย่ ำ งดี มีห น้ ำ ที่ดู แ ลกำรบริห ำรจัด กำ รของบริษัท ให้ส 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
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร/กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

* โดยเลขำนุ กำรบริษัท นำงจุไรรัตน์ นิลดำ (ได้เกษียณอำยุ มีผลวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562) และได้แต่งตัง้ นำย
ณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั แทน
บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจหน้ำทีจ่ ดั กำรงำนและดำเนินกิจกำรของบริษทั ตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
หรือได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรให้ดำเนินกำรเฉพำะกรณี
2. คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรธุรกิจของบริษทั ตำมแผนงำนทีก่ ำหนดไว้
3. ประธำนกรรมกำรบริหำรต้องรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อ
รับทรำบถึงกิจกำรทีฝ่ ่ ำยบริหำรได้ทำไปแล้วจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสำคัญแก่กจิ กำรของบริษทั และ/หรือ
เรื่องทีฝ่ ่ ำยบริหำรเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมตั เิ ป็ นรำยเรื่องให้เสนอเพื่อรับอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรก่อน
4. คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจและหน้ำทีใ่ นกำรดำเนินกิจกรรมตำมที่กำหนดเพื่อบริหำรกิจกำรให้ประสบ
ควำมสำเร็จบรรลุเป้ ำหมำยของบริษทั
5. จัดทำและสอบทำนแผนทำงกำรเงินและนโยบำยทีส่ ำคัญของบริษทั และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6. พัฒนำและดูแลทรัพยำกรบุคคลและกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนให้ดำเนินไปตำมกลยุทธ์ดำ้ นทรัพยำกรบุคคล
7. พิจำรณำแต่งตัง้ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรฝ่ ำยงำนลงมำถึงพนักงำนระดับกลำง
และจัดหำผูส้ บื ทอดกำรดำรงตำแหน่งต่อ
8. ติด ตำมและรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรเกี่ยวกับ ผลกำรดำเนิ น งำนของบริษัทและควำมก้ำ วหน้ ำ ในกำร
ดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั
9. ติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนทุกระดับเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งตำมแนวทำงที่บริษัท
ก ำหนดรวมทัง้ ประสิทธิผลของกำรควบคุ มภำยในและกำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำย ระเบีย บและนโยบำย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ปี 2562 คณะกรรมกำรบริห ำรมีก ำรประชุ ม 9 ครัง้ มีก ำรรำยงำนผลกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่อ ย่ ำ งสม่ ำ เสมอ
รวมถึงกำรรำยงำนกำรทำหน้ำทีใ่ นรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ประจำปี 2562
ครังที
้ ่/2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วันที่
23
20
20
22
19
31
21
18
24
20
19

เดือน
มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม

พุทธศักรำช
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

รำยนำมผูเ้ ข้ำประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำร ประชุม 11 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
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรฯ
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

11
9
10
11
11
11

11
11
11
11
11
11

100
82
91
100
100
100

หมำยเหตุ คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมร่วมกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรบริษทั ย่อย
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กำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี 2562
ลำดับ

รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ ง

หุน้ สำมมัญ
จำนวนหุน้ ณ
31 ธ.ค. 2561
Par 0.50 บำท

1

นำยปรีชำ

อรรถวิภชั น์*

กรรมกำรอิสระ /ประธำนกรรมกำร
2

หุน้ สำมมัญ
จำนวนหุน้ ณ
31 ธ.ค. 2562
Par 0.50 บำท

ร้อยละ
ของหุน้
ออกเสียง

734,100
-

-

-

-

15,681
19,756,766
3,048,163

0.004
5.154
0.795

2

นำยประภำส
(รวมคู่สมรส)

ชุตมิ ำวรพันธ์

3

นำยพงศ์

ชินธรรมมิตร

กรรมกำร / รองประธำนบริหำร

-

-

-

-

-

-

-

4

นำยชนะชัย

ชุตมิ ำวรพันธ์

กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

63,818,515

-

-

-

-

63,818,515

16.649

5

นำยณรงค์
นำยจเด็จ

เจนลำภวัฒนกุล กรรมกำร
อินสว่ำง* (3)
กรรมกำรอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

6.1

-

-

-

-

-

-

-

6.2

นำงกรศิร ิ

พิณรัตน์* (3)

กรรมกำรอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

7

นำยวินย์

ชินธรรมมิตร

กรรมกำร

2,827,811

-

-

-

2,860,480

0.746

8

นำยชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมกำร

191,664

-

-

-

-

191,664

0.05

9
10

นำยสมชำย
นำยธนดล
(รวมคู่สมรส)

ชินธรรมมิตร์
สุจภิ ญ
ิ โญ

กรรมกำร
กรรมกำร

625,781
3,834,354
27,206,675

-

-

-

-

625,781
3,834,354
27,206,675

0.163
1.000
7.097

11

นำงสำวจุฑำทิพย์

อรุณำนนท์ชยั *

กรรมกำรอิสระ

153,331

-

-

-

-

153,331

0.04

12

นำยพัลลภ

เหมะทักษิณ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

51,600

-

-

-

51,600

0.013

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

กรรมกำร / ประธำนบริหำร

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

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

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี

-

32,669

หมำยเหตุ

1. * กรรมกำรอิสระ
2. นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์
จำนวนหุน้
19,756,766
นำงสุมติ รำ ชุตมิ ำวรพันธ์ (ภรรยำ)
จำนวนหุน้
3,048,163
22,804,929
3. คณะกรรมกำรบริษท
ั ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 ได้มมี ติแต่งตัง้ นำงกรศิริ พิณรัตน์ เข้ำ
รับตำแหน่ งกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ แทนตำแหน่ งทีว่ ่ำงลง เนื่องจำกนำยจเด็จ อินสว่ำง ได้ลำออก
จำกกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมบริษทั ฯ เพื่อเข้ำรับตำแหน่ ง สมำชิกวุฒสิ ภำ ลงวันที่ 10 พฤษภำคม
2562
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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 2562
ชื่อ – นำมสกุล
1. นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล*
2. นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์
3. นำงกรศิริ พิณรัตน์
หมำยเหตุ

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระและมีควำมรูด้ ำ้ นบัญชี
กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระ
กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระ

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดปั จจุบนั มีกำรต่อวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2562
และสิ้นสุดลงในเดือ นเมษำยน 2565
2) นำยณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 ได้มมี ติอนุ มตั ิกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ดังนี้
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบบริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) แต่งตัง้ ขึน้ โดยกำรอนุ มตั ขิ องคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อสนับสนุ น
กำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดตัง้ ขึน้ มำโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทำหน้ ำที่ช่วยคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรปฎิบตั ิ
หน้ ำที่กำกับดูแลเกี่ยวกับ ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ประสิทธิภำพระบบควบคุมภำยใน และกำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำย ระเบียบและหลักจรรยำบรรณต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษทั มีกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และมีกำรสอบทำนกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งของบริษัท รวมทัง้ รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และนำเสนอในรำยงำนประจำปี ของ
บริษทั
1. ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
1. สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่ งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรือ กำรว่ำจ้ำงบริษัทตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้รวมถึงป้ องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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4. สอบทำนและดำเนินกำรให้ฝ่ำยบริหำรหรือฝ่ ำยจัดกำรจัดให้มรี ะบบหรือช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนหรือร้อง
ทุกข์รวมทัง้ กำรปรับปรุงแก้ไขและกำรกำกับดูแลเรื่องกำรร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มคี วำมเหมำะสมเป็ นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี
ๆ ไป
5. พิจำรณำข้อร้องเรียนเกีย่ วกับกำรทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั และบริษทั ย่อย
6. สอบทำนให้บริษทั ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
7. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรเพื่อขออนุ มตั จิ ำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เข้ำประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
8. พิจำรณำรำยกำรเกีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
9. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ซึง่ รำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
(2) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในบริษทั
(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(6) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตร (Charter)
(8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
10. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
11. ในกำรปฎิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้
ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง แก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
2.คณะกรรมกำรตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
1. กรรมกำรตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ และมีอย่ำงน้อย 3 คน ซึง่ ในจำนวนนี้อย่ำงน้อย 1 คน ต้องมี
ควำมรูค้ วำมเข้ำใจและประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
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2. มีคุณสมบัตติ ำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
3. ให้คณะกรรมกำรบริษทั เลือก และแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
4. เลขำนุกำรบริษทั ทำหน้ำทีเ่ ลขำคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3.วำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั
นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1. ตำย
2. ลำออก
3. ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อบังคับนี้ หรือตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีท่กี รรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทฯ
ล่วงหน้ำ 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พจิ ำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรท่ำนอื่นที่มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่ ำออกและให้บริษทั ฯ แจ้งกำรลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบด้วย
ในกรณีทต่ี ำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลง เพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษทั
แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่ งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั คง
เหลืออยู่
อนึ่งกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งได้ โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็ นผูส้ รรหำ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ต่อไป
4. กำรประชุม
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มหี รือเรียกประชุมตำมที่เห็นสมควร อย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ และมีอำนำจในกำร
เรียกประชุมเพิม่ ได้ตำมควำมจำเป็ น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่ง
2. กรรมกำรทุกท่ำนควรเข้ำร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็ นควรแจ้งให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
3. ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประธำนทีป่ ระชุม ในกรณีท่ปี ระธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในทีป่ ระชุม
หรือติดภำรกิจทีจ่ ำเป็ น ให้กรรมกำรตรวจสอบทีม่ ำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบหนึ่งท่ำนเป็ นประธำนทีป่ ระชุม
4. กำรประชุ มเป็ นกำรเฉพำะกับฝ่ ำยบริหำร หรือผู้ตรวจสอบภำยใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีข้ึ นอย่ำง
สม่ำเสมอ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. กำรลงมติของกรรมกำรตรวจสอบกระทำได้โดยถือเสียงข้ำงมำก ทัง้ นี้กรรมกำรตรวจสอบผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียใดๆ
ในเรื่องที่พจิ ำรณำ จะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรแสดงควำมเห็นและลงมติในเรื่องนัน้ ๆ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
6. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือเลขำนุ กำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยคำสังของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
่
นำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม
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เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นหรือเร่งด่วนจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ได้ โดยให้เลขำนุ กำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม
7. คณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถเชิญผูท้ ่เี กีย่ วข้อง ได้แก่กรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษัท
และ/หรือบริษทั ย่อย ให้เข้ำร่วมประชุม หำรือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถำมได้
5. กำรรำยงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษทั
รับทรำบ และจัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั และลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
กำรทบทวนกฎบัตร และกำรประเมิ นผลคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบควรทบทวนกฎบัตร เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลง และกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของตนเอง
อย่ำงน้อยปี ละครัง้ และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบและพิจำรณำ
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ผ่ ำนกำรอนุ ม ัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกำยน 2562 โดยยกเลิกฉบับเดิมและมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ม กี ำรประชุม รวม 4 ครัง้ เพื่อ ทำหน้ำ ที่ด ูแ ลกำรดำเนิน กิจ กำร
ในนำมคณะกรรมกำรบริษทั ตำมบทบำทหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบทีก่ ำหนดในข้อบังคับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจำปี 2562
ครัง้ ที่ /2562 วันที่
เดือน
พุทธศักรำช
1
22 กุมภำพันธ์
2562
2
13 พฤษภำคม
2562
3
9
สิงหำคม
2562
4
8 พฤศจิกำยน
2562
จำนวนกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2562 มีดงั นี้
ชื่อกรรมกำร
นำยจเด็จ
นำงกรศิริ
นำยสุวฒ
ั น์
นำงพวงทิพย์
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อินสว่ำง *
พิณรัตน์ *
สัมมำชีพวิศวกุล
ศิลป์ ศำสตร์

ประชุม 4 ครัง้
เข้ำประชุม
1/1
2/2
4/4
4/4

คิ ดเป็ น
ร้อยละ
100
100
100
100

วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
เมษำยน 2562 – พฤษภำคม 2562
มิถุนำยน 2562 – เมษำยน 2565
เมษำยน 2562 – เมษำยน 2565
เมษำยน 2562 – เมษำยน 2565
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หมำยเหตุ 1.*คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 ได้มมี ติแต่งตัง้ นำงกรศิริ พิณรัตน์
เข้ำรับตำแหน่งกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ แทนตำแหน่งทีว่ ่ำงลง เนื่องจำกนำยจเด็จ อินสว่ำง ได้ลำออกจำกกำร
เป็ นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมบริษทั ฯ เพื่อเข้ำรับตำแหน่งสมำชิกวุฒสิ ภำ ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2562
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจำปี 2562

ลำดับ

รำยชื่อ

1
2
3
4

นำยจเด็จ อินสว่ำง
นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล
นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์
นำงกรศิริ พิณรัตน์

ตำแหน่ ง

รวม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

ค่ำตอบแทน (ปี )

โบนัส

หน่วย : บำท
ค่ำตอบแทนรวม
(ปี )

60,000
72,000
72,000
36,000

54,000
27,000
27,000

60,000
126,000
99,000
63,000

240,000

108,000

348,000

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 รวจสอบภำยในเพื่อประเมินประสิทธิผลและควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในและระบบควบคุมควำมปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตดิ ตำมกำร
ปฏิบตั งิ ำนควบคุมภำยในอย่ำงใกล้ชดิ และอภิปรำยเกีย่ วกับควำมสำคัญของข้อบกพร่องทีช่ ดั เจนในกระบวนกำรควบคุมภำยใน
และพิจำรณำควำมเหมำะสมของแผนงำนตรวจสอบภำยในประจำปี
- ในทุกไตรมำสคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยประชุมพิจำรณำร่วมกับผูบ้ ริหำร
ในสำยกำรเงินและผู้สอบบัญชีภำยนอกเพื่อพิจำรณำข้อสังเกตต่ำงๆ และรำยงำนต่ อ ที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทรำบ
เพื่อดำเนินกำรหรือเพื่อวำงแผนหรือกำหนดนโยบำยให้สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจต่อไป
- ทบทวนรำยงำนทำงกำรเงิน ทัง้ รำยไตรมำสและประจำปี ของบริษัท และงบกำรเงิน รวมของบริษัทย่อย
โดยพิจำรณำข้อมูลทำงบัญชีกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกำรควบคุมภำยในทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดทำ
งบกำรเงินดังกล่ำว โดยประชุมพิจำรณำร่วมกับผูบ้ ริหำรในสำยงำนบัญชีของบริษทั และบริษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ผูต้ รวจสอบบัญชีอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีกำรรำยงำนข้อสังเกตจำกกำรสอบทำนและตรวจสอบ ทัง้ นี้ในระหว่ำงกำรสอบทำน
และตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีไม่พบกำรทุจริตหรือกำรฝ่ ำฝืนกฎหมำยของบริษทั และบริษทั ย่อย
- เข้ำร่วมประชุมกับบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อประเมินประสิทธิผล
และควำมพอเพียงของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่ ว ยงำนต่ ำงๆ ประเด็น สำคัญที่ตรวจพบตลอดจนติดตำมผล
กำรปรับปรุงแก้ไขประเด็นทีต่ รวจพบตลอดจนแนวทำงป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย ซึ่งนำเสนอโดยผู้ตรวจสอบภำยใน
โดยเน้นควำมเป็ นอิสระของทัง้ ผูต้ รวจสอบภำยในและผูส้ อบบัญชีภำยนอก
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- พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนตรวจสอบภำยในประจำปี 2562 โดยเน้นหนักในเรื่องทีจ่ ะมีควำมเสีย่ ง
ทีม่ ผี ลกระทบอย่ำงมำกต่อธุรกิจทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยติดตำมผลกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภำยในให้
มีกำรดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ในเครือเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลมำกทีส่ ดุ
- ทบทวนระบบกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนตำมข้อกำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง โดยประชุมร่วมกับ
ผูบ้ ริหำรสำยงำนบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภำยใน
- พิจำรณำและให้ขอ้ เสนอแนะในกรณีทอ่ี ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือกำรทำรำยกำรที่เกีย่ วโยงกัน
ระหว่ำงบริษทั และบริษทั ย่อย โดยถือหลักควำมโปร่งใสและกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอตำมหลักในกำรปฏิบตั ิงำน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
- ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภำยในตลอดจนพิจำรณำควำมรูค้ วำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ของผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภำยใน รวมทัง้ ค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีและกำรตรวจสอบภำยใน
ทีเ่ หมำะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอรำยชื่อผูส้ อบบัญชีและค่ำตอบแทนต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั แิ ต่งตัง้ สำหรับปี 2562
9.2.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษั 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 2562
ชื่อ - นำมสกุล
1. นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรอิสระ

2. นำงสำวจุฑำทิพย์ อรุณำนนท์ชยั

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรอิสระ

3. นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรอิสระ

นำงสำวอมรรัตน์ หัตถกรรม ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้มกี ำรประชุมร่วมกัน จำนวน 2 ครัง้
กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประจำปี 2562
ครัง้ ที่ /2562 วันที่
เดือน
พุทธศักรำช
1
25
มกรำคม
2562
2
20
มิถุนำยน
2562
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประชุมปี 2562 (2 ครัง้ )
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
เข้ำประชุม คิดเป็ นร้อยละ
1. นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล
ประธำนกรรมกำรสรรหำ
2/2
100
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำงสำวจุฑำทิพย์ อรุณำนนท์ชยั
กรรมกำรสรรหำฯ
2/2
100
3. นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์*
กรรมกำรสรรหำฯ
2/2
100
คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ฎบัตรคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อทบทวน
ข้อมูลต่ำงๆ ให้เป็ นปั จจุบนั มำกยิง่ ขึน้ กำรกำหนดหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย ตลอดจนปฏิบตั งิ ำนด้ำนอื่นๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือที่ประชุมผู้ถอื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนสำมำรถปฎิบตั ิหน้ ำที่ได้อย่ำงเป็ นธรรม เหมำะสม และโปร่งใสเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อสร้ำงควำมมันใจและควำมน่
่
ำเชื่อถือต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
คุณสมบัติของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้ 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 งต่อไปอีกได้โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกกำรพ้นตำแหน่ งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1. ตำย
2. ลำออก
3. ขำดคุณสมบัตกิ ำรเป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
4. คณะกรรมกำรบริษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
5. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คนใดคนหนึ่งลำออกจำกตำแหน่ง ให้ย่นื หนังสือต่อประธำนกรรม
กำรบริษทั ทัง้ นี้ กำรลำออกจะมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลำออกไปถึงประธำนกรรมกำรบริษทั
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6. ในกรณี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพ้นจำกตำแหน่ งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนทีพ่ ้นจำกตำแหน่ งต้องอยู่รกั ษำกำรในตำแหน่ ง เพื่อดำเนินกำรงำนต่อไปพลำงก่อน
จนกว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่
7. ในกรณีทต่ี ำแหน่งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออก
ตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน แทน เพื่อให้มจี ำนวนกรรมกำรครบตำมทีก่ ำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรแทน อยู่ใน
ตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่
ขอบเขตหน้ ำที่
 ดูแ ลโครงสร้ำ ง ขนำด และองค์ป ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัท ให้มีค วำมเหมำะสมกับ องค์กร
และสภำพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
 พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกลันกรองบุ
่
คคลที่มคี ุณสมบัติเหมำะสมด้วย
ควำมโปร่งใส เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั โดยนำเสนอต่อ คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบก่อนนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั
 พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำเป็ นกรรมกำรอิสระให้
เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริษัท 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 ด้เพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษั ทดำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง
โดยมีกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
 พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ ให้มคี วำมเป็ นธรรมและสมเหตุผล โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำตอบแทนของบริษทั อื่น
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคีย งกับบริษัท รวมทัง้ นำเสนอค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรชุดย่อยต่ อกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
อนุมตั ิ
 ประเมิน ผลกำรปฏิบ ัติง ำนของกรรมกำรผู้จ ัด กำรใหญ่ เพื่อ พิจ ำรณำควำมเหมำะในกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนพิจำรณำเสนอแนะในภำพรวมเกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ของ
พนักงำนบริษทั ตำมกำรแนะนำเบือ้ งต้นของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
 ทบทวน เปลีย่ นแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ภำวกำรณ์ และนำเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
 ปฎิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย
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กำรประชุม
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนควรจัดให้มกี ำรประชุมตำมควำมจำเป็ น และสมควรแก่
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครัง้
 ในกำรเรีย กประชุ ม ให้ป ระธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทน หรือ เลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำ ตอบแทน โดยค ำสังของประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
่
พิจำรณำค่ำตอบแทน แจ้งไปยังกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนกำร
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นรีบด่ วนจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำ
นัน้ ก็ได้
กำรรำยงำน
รำยงำนกำรปฏิบ ัติง ำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำ ตอบแทนให้ค ณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
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 อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่ อ นน ำชื่อ เสนอต่ อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เลือ กตัง้
เป็ นรำยบุคคล
ในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจำนวน 2 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
กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด ควำมรูค้ วำมสำมำรถตลอดจนประสพกำรณ์ ซึง่ ผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมำะสม
ในกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรจะต้องแจ้งสถำนะในกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั อื่นๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ น บริษทั จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษทั ทีไ่ ม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียนตลอดจนรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ
ผูเ้ กีย่ วข้องต่อกรรมกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ ตอบแทนกำหนดนโยบำยกำรดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรในบริษัทอื่น
โดยกรรมกำรจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจทีเ่ ป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษทั กรรมกำร
กำหนดให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแจ้งกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรทุกบริษทั ทีด่ ำรงตำแหน่งต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อเสนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบและทำกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัวไป
่
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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 2562
ครัง้ ที่ /2562 วันที่
เดือน
พุทธศักรำช
1
22 กุมภำพันธ์
2562
2
13 พฤษภำคม
2562
3
9
สิงหำคม
2562
4
8 พฤศจิกำยน
2562
ชื่อ-สกุล
1. นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล
2. นำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์
3. นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์
4. นำยพัลลภ เหมะทักษิณ
5. นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์

หมำยเหตุ *

ประเภท
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ตำแหน่ ง

เข้ำประชุม

คิ ดเป็ นร้อยละ

4/4
4/4
4/4
4/4
3/4

100
100
100
100
75

ประธำนกรรมกำร
บริหำรควำมเสียง
กรรมกำรบริหำรควำมเสียง
กรรมกำรบริหำรควำมเสียง
กรรมกำรบริหำรควำมเสียง
กรรมกำรบริหำรควำมเสียง

นำยธนำกำร เจริญวงศำ ผูจ้ ดั กำรควำมเสีย่ ง
นำยณัฐวรรธ์ อัศวธนิกกุล 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 โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผ ลของระบบและกำรปฏิบตั ิ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 สนับสนุนและพัฒนำกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้เกิดขึน้ อย่ำงต่อเนื่องทัวทั
่ ง้ องค์กร และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
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1.6 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนต่ำงๆ และให้ขอ้ เสนอแนะในสิง่ ที่ต้องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ทก่ี ำหนด ต่อคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
1.7 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งสำมำรถจัดจ้ำงทีป่ รึกษำจำกภำยนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ดว้ ยค่ำใช้จ่ำยของ
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 งให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยคำสังของ
่
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งไม่น้อยกว่ำ 7
วันก่อนกำรประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็ นรีบด่วนจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกำหนดกำรประชุมให้เร็ว
กว่ำนัน้ ก็ได้
2.3 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ปี ระธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ย งไม่ อ ยู่ใ นที่ป ระชุ ม หรือ ไม่ สำมำรถปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ไ ด้ ให้ก รรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย งที่ม ำประชุ ม เลือ ก
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
1.1 จำนวนครัง้ ในกำรประชุม
1.2 จำนวนครัง้ ทีก่ รรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งแต่ละคนเข้ำร่วมประชุม
1.3 ผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตรทีก่ ำหนดไว้
4. หน่ วยงำนที่รบั ผิดชอบและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ให้ ค 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 ิงำนทุกปี โดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำน
ปั ญหำอุปสรรคทีเ่ ป็ นเหตุให้กำรปฏิบตั งิ ำนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ (หำกมี) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบ
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6. กำรทบทวนกฎบัตร
ให้ ค ณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง ทบทวนกฎบัต รของคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง ปี ละ 1 ครัง้
หรือทบทวนเมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลง
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำร
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำทีก่ ำกับดูแลกิจกำรด้วย เนื่องจำกโครงสร้ำงองค์กรของบริษทั เป็ น
องค์กรที่ไม่ใหญ่ และแผนกำรปฏิบตั ิงำนที่ไ ม่ซบั ซ้อน อันประกอบด้วย คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ ำงๆ
คณะกรรมกำรบริหำรรวมถึงจำนวนพนักงำนทัง้ หมดมีจำนวนไม่มำกนัก ดังนัน้ งำนในด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรจึงอยู่ใน
ส่วนหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้ หมด ได้แก่นำยจเด็จ อินสว่ำง
นำยสุวฒ
ั น์ สัมมำชีพวิศวกุล และนำงพวงทิพย์ ศิลปศำสตร์ ผูต้ รวจสอบภำยในและผูต้ รวจสอบบัญชีในกำรตรวจสอบจะ
ครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบเกีย่ วกับกำรตรวจระบบกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรควบคุมภำยในรวมไปถึงกำรดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำยนอกทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี 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 เสนอแนะต่ อคณะกรรมกำรเพื่อกำหนดแนวทำงทัง้ ในด้ำนกำร
ประกอบธุรกิจแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน ทบทวนข้อพึงปฏิบตั ติ ่ำงๆของผูบ้ ริหำรไปจนถึงคณะกรรมกำรและ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อแก้ไขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม
อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน เพื่อสนับสนุ นให้มกี ำรดำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนมีกำรสอบทำน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมข้อกฎหมำยเพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่เป็ นสำกลและสอดคล้องกับนโยบำยของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรยึดมันในกำรปฏิ
่
บตั ิตำมหลักของกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
มีกำรสือ่ สำรไปยังพนักงำนทุกระดับโดยกำหนดเป็ นภำรกิจ วิสยั ทัศน์และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อทีจ่ ะสะท้ อน
ให้เห็นถึงแนวทำงทีใ่ ช้ปฏิบตั ภิ ำยในของบริษทั ซึง่ จะทำให้มนใจได้
ั่
ว่ำบริษทั ได้ดำเนินกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดีโดยคณะกรรมกำรบริษทั มีควำมตระหนักในหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั มีกำร
เปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิน งำน กำรตัดสินใจและกำรปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่ำงเป็ นธรรมยึดมันใน
่
กำรดำเนิ น ธุ ร กิจ อย่ ำ งมีค วำมรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม ผูก มิต รไมตรีก ับ ชุ ม ชนรอบข้ำ งมีส่ว นร่ ว มทำงสัง คมเพื่อ รัก ษำ
สิง่ แวดล้อมและกำรพัฒนำชุมชน ซึง่ จะช่วยส่งเสริมผลกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ ำหมำยและส่งผลให้ เกิดกำรเพิม่ มูลค่ำ
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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
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 โดยเลขำนุ กำร
บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบที่มสี ำรสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยัง
กรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุมเสมอเพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
เว้นแต่ในกรณีมเี หตุจำเป็ นเร่งด่วนโดยกรรมกำรแต่ละคนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิม่ ได้จำกเลขำนุ กำรบริษทั และมีควำม
เป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้ ทัง้ นี้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรจะแบ่งเป็ นหมวดหมู่ชดั เจนและ
มีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ ซึ่งกำรกำหนดวำระจะผ่ำนกำรพิจำรณำของประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ในระหว่ำงกำรประชุมประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอและเปิ ดโอกำสให้กรรมกำร
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระและมีกำรเชิญผูบ้ ริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับวำรกำร
ประชุมและเพื่อรับทรำบนโยบำยโดยตรงสำมำรถนำไปปฏิบตั อิ ย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ได้จดั ให้มกี ำรจดบันทึกกำร
ประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรครอบคลุมสำระสำคัญอย่ำงครบถ้วนแล้ วเสร็จในเวลำที่เหมำะสมและจัดเก็บรำยงำนกำร
ประชุมทีผ่ ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรและเอกสำรประกอบอย่ำงเป็ นระบบพร้อมให้คณะกรรมกำรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ตรวจสอบและสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิงได้
ในกรณีทก่ี รรมกำรบริษทั ท่ำนใดมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในวำระทีพ่ จิ ำรณำกรรมกำรท่ำนนัน้ จะเปิ ดเผย
ประเด็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยทันที และจะไม่มสี ่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจใน
วำระนัน้
คณะกรรมกำรบริษทั จัดให้มคี ณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อทำหน้ำทีช่ ่วยคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ที่ร ับ ผิด ชอบในแต่ ละด้ำ นโดยรำยละเอีย ดดัง ปรำกฏในหัว ข้อ 9.2 คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย
โดยคณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนประเภท องค์ประกอบ รวมถึงผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรชุด
ย่อยแต่ละคณะเป็ นประจำทุกปี คณะกรรมกำรแต่ละคณะมีขอ้ บังคับที่ระบุขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
อย่ ำ งชัด เจน และประธำนคณะกรรมกำรแต่ ล ะคณะมีห น้ ำ ที่ใ นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบ ัติง ำนและประเด็น ส ำคัญ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รบั ควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุม
ภำยในให้สำมำรถรองรับกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยัง
มีห น้ ำ ที่ใ นกำรท ำให้ข้อ มู ล ด้ ำ นกำรเงิน มีค วำมน่ ำ เชื่อ ถื อ และควำมสำมำรถท ำให้เ กิด กำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำย
และกฎระเบีย บ ได้ติด ตำมกำรปฏิบ ัติ ต ำมกรอบกำรบริห ำรควำมเสี่ย งและกำรควบคุ ม ภำยในให้เ ป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและบรรลุผลตำมทีก่ ำหนดไว้
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ในกำรกำหนดและสอบทำนกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัทต้องพิจำรณำถึงข้อเท็จจริง
ของควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้อง โดยควรพิจำรณำจำกควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึน้ และค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมควำมเสีย่ งนัน้ ๆ
เพื่อให้สำมำรถทีจ่ ะทำให้เกิดระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสมได้
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 นั ก 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 ภำยในที่จ ัด ให้มีข้นึ อย่ ำ งเพีย งพอและเหมำะสม และส่ว นหนึ่ ง ของแผนกำรตรวจสอบภำยในจะ
ครอบคลุมถึงกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึง่ จะต้องมีกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็ น
ระบบและสม่ำเสมอ โดยผูต้ รวจสอบภำยในจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ทุกงวด 3 เดือน และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบริษทั ในภำพรวมเป็ นประจำทุกปี
9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงสุด
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ ำที่สรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นกรรมกำรและ/หรือ
กรรมกำรอิสระแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระหรือในกรณีอ่นื ๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ
บุ ค คลที่จ ะได้ร ับ กำรเสนอชื่อ เข้ำ รับ กำรเลือ กตัง้ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ต่ อ ไป 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 สระ” หมำยควำมถึง กรรมกำรที่ไ ม่ทำหน้ำ ที่จ ดั กำรของบริษทั
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บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็ นกรรมกำรที่เป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมและเป็ นผู้ซ่งึ ไม่ มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ในลักษณะทีจ่ ะทำให้มขี อ้ จำกัดในกำรแสดงควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
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. ไม่มีควำมสัมพันธ์ท ำงธุ รกิจ หรือผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ หรือผู้สอบบัญชี ในลักษณะที่เป็ น กำรจำกัด
ควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำแหน่ งกรรมกำรและไม่มีประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้ อม ทัง้ ในด้ ำ นกำรเงิน 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
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษทั
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 นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจกำรของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือ ไม่เป็ น หุ้นส่วนทีม่ นี ัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือ เป็ น กรรมกำรที่มสี ่ว นร่วมบริหำรงำน 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 ในกำรประชุมของบริษัท ย่ อ 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 กำรต่ออำยุของผู้ดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริหำรสูงสุดของบริษทั ย่อย และผูด้ ำรงตำแหน่ง
ระดับบริหำร 4 รำยแรกต่อจำกผูบ้ ริหำรสูงสุดลงมำ รวมถึงผูม้ ตี ำแหน่ งเทียบเท่ำรำยที่ 4 ทุกรำย และกำร
กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ทงั ้ หมดของบุคคลดังกล่ำว (ทัง้ นี้ในเรื่องทีม่ ี
ควำมอ่ อ นไหวให้ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำ ตอบแทนของบริษทฯ พิจ ำรณำเห็น ชอบก่อน
เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ พิจำรณำเห็นชอบในหลักกำร)
3. กำรประกำศจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำล และกำรประกำศจ่ำยปั นผลประจำปี ของบริษทั ยอ่ย
4. กำรอนุมตั งิ บประมำณประจำปี ของบริษทั ย่อย
5. กำรอนุมตั งิ บลงทุนต่ำงๆ ของบริษทั ทีม่ สี ำระสำคัญในมูลค่ำโครงกำรมำกกว่ำ 100 ล้ำนบำท ของบริษทั ย่อย
นอกเหนือจำกทีอ่ 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 โดยพิจำรณำในภำพของงบกำรเงิน รวม 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
9.5 กำรดูแลเรือ่ งกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษทั มีนโยบำยด้ำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลควำมโปร่งใส รำยงำนทำงกำรเงินและดำเนินกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินและอื่นๆที่เกีย่ วกับธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษทั ทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลำ
อย่ำงสม่ ำเสมอให้กบั ผู้ถือหุ้ น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทัวไป
่ คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
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ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด เมื่อกรรมกำรบริษัทหรือ
ผู้บ ริห ำรมีก ำรเปลี่ย นแปลงกำรซื้อ ขำยหุ้น ตำมข้อ ก ำหนดของสำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำ กับ หลัก ทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ โดยมีกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรเป็ นประจำทุกเดือนและกำหนดให้จดั ส่งรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ให้แก่บริษทั
ภำยหลังจำกทีไ่ ด้ส่งไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วทุกครัง้ หำก มีกำร
เปลีย่ นแปลง
สำหรับในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัท นัน้ บริษัทถือว่ำเป็ นควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทีจ่ ะต้องเก็บรักษำข้อมูลควำมลับของบริษทั อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ข้อมูลภำยในที่ยงั
ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะหรือข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจหรือรำคำหุน้ ทีจ่ ะไม่ใช้โอกำสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำร
เป็ นกรรมกำรผู้บริหำรหรือพนักงำนในกำรหำประโยชน์ ส่วนตนและในเรื่องกำรทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือ ธุรกิจ
ที่เ กี่ย วเนื่ อ งไม่ ใ ช้ข้อ มูลภำยในเพื่อ ประโยชน์ ของตนในกำรซื้อ ขำยหุ้น ของบริษัท หรือ ให้ข้อ มูลภำยในแก่ บุ ค คลอื่น
เพื่อประโยชน์ ในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับทำงธุรกิจของบริษัทต่ อบุคคลภำยนอก
โดยเฉพำะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษทั ไปแล้ว ทัง้ นี้บริษทั ใช้ระบบ
ควบคุมกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเช่น ระบบกำรป้ องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลของบริษทั จำกบุคคลภำยนอก กำหนดระดับกำรเข้ำถึง
ข้อมูลของบริษทั ให้กบั พนักงำนในระดับต่ำงๆให้เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ ในกรณีทผ่ี บู้ ริหำรหรือพนักงำนมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำนเฉพำะกิจทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะหรืออยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ ซึง่ งำนนัน้ ๆ เข้ำข่ำยกำร
เก็บรักษำข้อมูลภำยในอัน อำจมีผลต่ อกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้บริหำรและพนั กงำนเหล่ำนัน้
จะท ำกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในจนกว่ำ จะมีก ำรเปิ ด เผยข้อ มูลต่ อ ตลำดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยและสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั นัน้ บริษทั ได้กำหนดไว้
ในข้อบังคับกำรทำงำนของพนักงำน ทุกระดับในหมวดวินัยและลงโทษในกรณีท่พี นักงำนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือฝ่ ำฝื นวินัย
ทีก่ ำหนดไว้ให้ถอื ว่ำพนักงำนผูน้ นั ้ ทำผิดวินยั และต้องได้รบั โทษตำมลักษณะควำมผิด
ในปี 2562 บริษัท ทบทวนกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ กรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำน (รำยละเอียดปรำกฎในจรรยำบรรณธุรกิจ) ซึ่งประกำศไว้บน Web site บริษัท) และแยกจรรยำบรรณ
พนักงำน นโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสผูก้ ระทำควำมผิด โดยฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลจะทำเป็ นคู่มอื
สำหรับดูแลพนักงำนให้ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณดังกล่ำว
นโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน บริษทั ฯ มีนโยบำยและวิธกี ำรดูแลกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนในกำรนำข้อมูล
ภำยในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตน ดังนี้
1. บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้ ำที่ในกำรจัด ท ำรำยงำนกำรถือ
หลักทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสำมีภริยำ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ นิติ
บุคคลทีบ่ ุคคลดังกล่ำวถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด และมีสดั ส่วนกำรถือ
หุน้ มำกทีส่ ุดในนิตบิ ุคคลนัน้ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศที่ สจ.38/2561 และให้หมำยรวมถึง
กำรรำยงำนในกรณีทม่ี บี ุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำไว้แทนบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น
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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)
บริษทั ฯ กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ จัดทำและ
เปิ ดเผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ
ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม) และจัดส่งสำเนำรำยงำนนี้ให้แก่เลขำนุ กำรบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบต่อไป
บริษัท ฯ ห้ำ มกรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนั ก งำนของบริษัท ฯ ที่ไ ด้ร ับ ทรำบข้อ มูล ภำยในของบริษัท ฯ
นำข้อมูลนัน้ ไปใช้ประโยชน์ ด้วยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 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 ทำงวินั ย ตำมข้อ บัง คับ กำรท ำงำนของบริษัท ฯ โดย
จะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี 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
ของบริษทั กระทำกำร หรือยินยอมให้ผอู้ ่นื ใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวกระทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง
หนึ่งเดือน ก่อนทีง่ บกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และต้องไม่ซอ้ื ขำยหลักทรัพย์
ของบริษัทจนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ 24 ชัวโมง
่
นับแต่ได้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สู่สำธำรณะผ่ำนระบบของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษทั ฯ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ หรืออดีตกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนั กงำน
ทีล่ ำออกแล้วเปิ ดเผยข้อมูลภำยใน หรือควำมลับของบริษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลควำมลับของคู่คำ้ ของบริษทั ฯ
ทีต่ นได้รบั ทรำบจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้บุคคลภำยนอกรับทรำบ แม้ว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะไม่ทำ
ให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษทั ฯ และคู่คำ้ ของบริษทั ฯ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของพนักงำนของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
มีหน้ำที่เก็บรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทฯ และมีหน้ำทีใ่ นกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ
เพื่อประโยชน์ กำรดำเนินุรกิจของบริษัทฯ เท่ำนัน้ โดยมิให้ขดั ต่ อพระรำชบัญญัติหลั กทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงงำนของบริษทั ฯ นำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยใน
ของบริษทั ฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษทั อื่นทีต่ นเองเป็ นผูถ้ อื หุน้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง
ข้ อมูลบริษัท
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สำหรับกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษทั ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.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 และพนักงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกั บกำรรับรู้ขอ้ มูลภำยในที่มีสำระสำคัญของบริษัท
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 2562 ไม่ มีก รณี ก รรมกำรบริษัท หรือ ผู้บ ริห ำรระดับ สูง ของบริษัท ดำเนิ น กำรซื้อ ขำยหลัก ทรัพย์
โดยใช้ขอ้ มูลภำยในแต่อย่ำงใด
ควำมสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
ในปี 2561 บริษทั จัดทำจรรยบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นแนวทำงหรือกรอบในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ข้อมูลจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์อยู่บน website บริษทั )
บริษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วำมถูกต้อง โปร่งใส โดยกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศผ่ำน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องตำมระเบียบทีไ่ ด้กำหนดไว้ และยังมีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับบริษั ท
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
9.6 ค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจ ำรณำคุ ณ สมบัติ แ ละประเมิน ผลกำรปฏิบ ัติง ำนของผู้ส อบบัญ ชีแ ละเสนอ
ต่ อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงค่ำตอบแทนของผู้ส อบบัญชี เพื่อเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและนำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำผลกำรปฏิบตั ิงำนตลอดปี 2561 ของผู้สอบบัญชี
และเสนอชื่อผูส้ อบบัญชีจำกบริษทั สำนักงำน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษทั
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บริษทั

บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด
(มหำชน)
และบริษทั ย่อย
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ำมัน จำกัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ 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 2562
ในปี 2562 บริษัท ไทยชู ก ำร์ เทอร์มิเ นิ้ ล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ย่ อ ย จ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทน ( Audit Free)
เป็ นจำนวนเงิน 1,310,000 บำท (หนึ่งล้ำนสำมแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน) เฉพำะของบริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด
(มหำชน) จำนวน 630,000 บำท (หกแสนสีห่ มื่นบำทถ้วน
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
ผูต้ รวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น ผู้พิจ ำรณำคุ ณ สมบัติข องผู้ต รวจสอบภำยในโดยต้ อ งเป็ นผู้ท่ีมีค วำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์ดำ้ นกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน ปั จจัยควำมเสีย่ งบัญชีและมีควำมเข้ำใจในระบบกำรทำงำนที่
เกีย่ วข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยสำมำรถให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อนำเสนอฝ่ ำยบริหำรพิจำรณำดำเนินกำร
แก้ไขตำมข้อเสนอแนะและนำเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นรำยปี
ส ำหรั บ ปี 2562 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 2562 จำนวน 309,000 บำท (รำยละเอียดผูต้ รวจสอบภำยในตำมเอกสำรแนบ 3)
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ค่ำบริกำรอื่นๆ
- ไม่มี –
อนึ่งบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภำยในไม่เป็ นบุคคลหรือมีรำยกำรที่อำจทำให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั และบริษทั ย่อยและมิได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ในเครือ
ในปี 2562 บริษัท ได้แ ต่ ง ตัง้ ให้น ำงสำวฤทัย ชนก สุภ ำพงษ์ จำกบริษัทตรวจสอบภำยในธรรมนิ ติ จ ำกัด
ทำหน้ำที่เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในอิสระและทำกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยในของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ภำยในมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง และกำรควบคุมดูแลเพื่อควบคุมควำม
ถูกต้อง กระบวนกำรปฏิบตั ิง ำนที่เพียงพอต่ อกำรสนับสนุ นให้บริษัทบรรลุควำมสำเร็จตำมนโยบำย เป้ ำหมำย และ
วัตถุประสงค์ตำมทีฝ่ ่ ำยจัดกำรกำหนด
9.7 กำรปฏิ บตั ิ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
ในปี 2560 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียน (CG CODE) ทัง้ นี้ เพื่อต้องกำรยกระดับกำรกำกับดูแลให้ทดั เที ยมกับสำกล โดยอำจ
ปรับใช้ให้เหมำะสมกับแต่ละบริษทั ได้พจิ ำรณำกำรนำหลักปฏิบตั ติ ำม CG Code ดังกล่ำวมำปรับใช้ตำมหลักธุรกิจของ
บริษัทฯ แล้วและมีควำมเห็นว่ำ หลักปฏิบตั ิส่วนใหญ่ใน CG Code เป็ นเรื่องที่มคี 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
เหตุ ผ ล ตำมข้อ บัง คับ บริษัท มีจ ำนวนตัง้ แต่ 5 คนขึ้น ไป ปั จ จุ บ ัน บริษัท ฯ มีก รรมกำรจ ำนวน 15 ท่ ำ น
กรรมกำรบริษัทส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมกำรทีม่ คี วำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน และเป็ นตัวแทนจำกสมำชิก
โรงงำนน้ำตำล ซึง่ เหมำะสมกับขนำดธุรกิจของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมกำรบริษทั ควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็ นส่วนใหญ่ (มำกกว่ำ 50%)
เหตุผล ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมกำรอิสระในสัด ส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะ (กรรมกำรอิสระ
จำนวน 5 ท่ำน จำก 15 ท่ำน) และมีกรรมกำรอิสระทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง 2 ท่ำน ซึง่ กรรมกำรทุกท่ำนเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและลงมติได้อย่ำงอิสระ
3. คณะกรรมกำรควรกำหนดนโยบำยจำกัดจำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
เหตุผล ตำมข้อบังคับบริษทั ฯ ในทุกปี กำหนดให้มกี รรมกำรออกจำกตำแหน่ งจำนวนในสำมโดยกรรมกำรที่
อยู่นำนทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่งก่อน โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำ
เลือกกรรมกำรทีเ่ หมำะสม พิจำรณำจำกคุณสมบัติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมจำเป็ นของบริษทั
รวมถึงควำมรู้ควำมชำนำญในด้ำนทีย่ งั ขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษทั หรือควำมรู้ควำมชำนำญทีพ่ งึ มีเพื่อ
กำรกำหนดหรือติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมกลยุทธ์ของบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อนำเสนอ
ต่ อ ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น บริษัท ฯ จึง ไม่ ก ำหนดนโยบำยจำกัด จำนวนปี เ พื่อ รัก ษำควำมต่ อ เนื่ องในกำรดำรง
ตำแหน่ งของกรรมกำรอิสระทีม่ ปี ระสบกำรณ์ทส่ี ำมำรถนำพำบริษทั ในบรรลุเป้ ำหมำยสำหรับหลักกำรดูแลใน
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เรื่องอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ปฎิบตั ไิ ด้และกำลังอยู่ระหว่ำงกำรทยอยปรับให้เหมำะสมกับธุรกิจและสำมำรถดำเนินกำร
ต่อไป
ซึ่ง ที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อ วัน ที่ 20 ธัน วำคม 2561 ได้พิจ ำรณำอนุ ม ัติน โยบำย
ก ำกับ ดูแ ลกิจ กำรที่ดีฉ บับ ใหม่ แ ทนฉบับ 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
สิ ทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น
หมวด 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ ได้กำหนดให้มกี ำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี
บัญชีและหำกมีควำมจำเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็ นกรณีพเิ ศษ ซึง่ เป็ นเรื่องทีก่ ระทบหรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของ
ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ เกี่ ย วข้ อ 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 หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ได้อย่ำงเป็ นอิสระกำรได้รบั ส่วนแบ่งผลกำไรจำกบริษทั กำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ กำรแสดง
ควำมคิดเห็นในทีป่ ระชุมอย่ำงเป็ นอิสระกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษทั เช่นกำรเลือกตัง้ กรรมกำร กำรอนุ มตั ิ
จ่ำยเงินปั นผล กำรเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและอื่นๆ ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ทุ กคนมีสทิ ธิออกเสียงตำมจำนวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่
โดยหุน้ แต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มหี นุ้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษทีเ่ ป็ นกำรจำกัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รำยอื่น
1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็ นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงชัดเจนและทันต่อ
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 มูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุน้ ไว้ในเว็บไซต์และโดยกำรส่งเอกสำร นอกจำกนี้ยงั ได้ชแ้ี จง
สิทธิของผู้ถือหุน้ ในกำรเข้ำประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถอื หุน้ ไว้อย่ำงชัดเจนในเอกสำรทีบ่ ริษทั 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 ำระแล้วหรือไม่ต่ ำกว่ำ 19,166,359 หุน้ โดยอำจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำย
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เดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้และเป็ นกำรถือหุน้ อย่ำงต่อเนื่องนับจำกวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมเป็ น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน โดยบริษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตัง้
เป็ นกรรมกำรล่วงหน้ำ 3 เดือน คือตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2561- 31 ธันวำคม 2561 โดยเผยแพร่กำรแจ้งข้อมูลผ่ำนตลำด
หลักทรัพย์ และบนเว็ปไซต์บริษัท 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
ทัง้ นี้ในปี 2561 ไม่มผี ู้ถอื หุน้ เสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเป็ นกำร
ล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด
บริษทั ฯ ได้แจ้งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ 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
เมื่อ วัน ที่ 25 เมษำยน 2562 บริษัท ได้จดั ประชุมสำมัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2561 ครัง้ ที่ 1/2562 ในวัน ประชุม
ประธำนกรรมกำร / ประธำนตรวจสอบ/ ประธำนสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร เข้ำร่วม
ประชุมในวันดังกล่ำว มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมครบองค์ประชุม คือจำนวน 14 คน ขำดประชุม 1 คน โดยบริษัทได้
พิจำรณำเห็นสมควรให้จดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ณ ห้องประชุมบริษทั ไทยชูกำร์เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) ชัน้ 6 เช่นเดียวกับ
ปี ทผ่ี ่ำนมำ เนื่องจำกสำมำรถรองรับจำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ห้ควำมสนใจเข้ำประชุม ทัง้ นี้เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุ้น
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 ก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถอื หุน้ เฉพำะบัตรยืนยันกำรลงคะแนนทีไ่ ม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจำกผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด ยกเว้ นระเบียบวำระเลือกตัง้ กรรมกำร
จะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมดทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำมำคำนวณผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ
และ เมื่อจบกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอียดได้
ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนได้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระและให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียง
รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถำมในทุกวำระ
1. ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละปี จะมีกรรมกำรทีค่ รบออกตำมวำระจำนวนหนึ่งในสำมของจำนวนคณะกรรมกำร
ทัง้ หมด ซึง่ จะมีกำรเลือกตัง้ ในวันประชุมบริษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถลงคะแนนเสียงแต่ละบุคคลให้
เข้ำรับกำรเลือกตัง้ ได้อย่ำงเป็ นอิสระนอกจำกนี้บริษทั ได้กำหนดให้มวี ำระเกีย่ วกับค่ำตอบแทนของกรรมกำรโดย
แบ่งประเภทของค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ ละคณะจะได้รบั เป็ นค่ำตอบแทนรำยเดื อนเป็ นเบี้ยประชุมและ
โบนัสกรรมกำรบริษทั ซึ่งหำกมีกำรเสนอเปลี่ยนแปลงค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้
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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 ได้หำกผู้ถือหุ้น
ร้องขอและมีผถู้ อื หุน้ 5 คนรับรองเพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ลงคะแนนด้วยวิธลี บั
4. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครัง้ ที่ 1/2562 บริษัทได้พิจำรณำตำมลำดับในระเบียบวำระที่ได้
กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมทีไ่ ด้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้ำ โดยไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงลำดับวำระดังกล่ำวและ
ไม่มกี ำรขอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำเรื่องอื่น ที่นอกเหนือไปจำกที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่
อย่ำงใด
5. ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ปี ระชุมผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในวัน พฤหัสบดีท่ี 25 เมษำยน 2562 หรือ วัน รุ่ ง ขึ้น ก่ อ น 09:00 น. โดยแต่ ละวำระมีม ติลงคะแนนเสียง
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 2562 บริษัท ฯ ได้ร ับ ผลกำรประเมินคุ ณภำพจัดกำรประชุ มสำมัญผู้ถือ หุ้น ประจ ำปี ที่ร ะดับ คะแนน
100 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 ทุกรำยทุกกลุ่มไม่วำ่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย นักลงทุน
สถำบัน หรือผู้ถือหุ้นต่ ำงชำติ โดยเฉพำะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย เช่นสิทธิในกำรซื้อ ขำย โอน รับโอนหุ้นโดยบริษัท ฯ
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 ำรเยียวยำที่เหมำะสม หรือกรณีเป็ นข้อเสนอแนะ
ที่กรรมกำรอิสระพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำเป็ นเรื่องสำคัญที่มผี ลต่อผู้มสี ่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษทั กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมผูถ้ 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
่ ง่ เป็ นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหรือมูลค่ำหุน้ ของหลักทรัพย์และดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิอย่ำงจริงจังเพื่อป้ 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
ทิศทำงกำรลงคะแนนได้ตำมแบบกระทรวงพำณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนั งสือนัดประชุมผู้ถอื หุน้ นอกจำกนี้
บริษัทยังให้สทิ ธิแก่ผู้ถือหุน้ ที่เข้ำประชุมภำยหลังจำก ได้เริม่ ประชุมแล้วมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวำระที่อยู่ใน
ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้มกี ำรลงมติและนับเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วำระที่ได้เข้ำประชุมและออกเสียงเป็ นต้นไป
เว้นแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีควำมเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
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4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบและสำมำรถตรวจสอบผลกำรลงมติได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกกำรแจ้งมติท่ปี ระชุม
ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวำระ
บนเว็บไซต์ของบริษทั ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
5. มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลสำระสำคัญ ได้แก่ มติท่ปี ระชุมและผล
กำรลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็ นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ ละวำระ คำถำม
คำชี้แจง และควำมคิดเห็นของทีป่ ระชุมและจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่หน่ วยงำนทำงกำรภำยในระยะเวลำ 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
6. แนวทำงกำรควบคุมกระบวนกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยและวิ ธีกำรดูแลกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ
ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
1.บริษัท ฯ จะให้ควำมรู้แก่ ก รรมกำรและผู้บริหำรของบริษั ท ฯ เกี่ย วกับ หน้ ำที่ในกำรจัด ท 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 นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศที่ สจ.38/2561 และให้หมำยรวมถึง กำรรำยงำนในกรณีทม่ี บี ุคคลอื่นใดถือหลัก
ทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำไว้แทนบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย ทัง้ นี้ กำรรำยงำนกรณีทม่ี บี ุคคลอื่น (Nominee) ถือ
หลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำไว้แทนนัน้ ให้ระบุรำยกำรดังกล่ำวแยกต่ำงหำกจำกกรณีถอื หลักทรัพย์และสัญญำซือ้
ขำยล่ ว งหน้ ำ เองโดยตรง ต่ อ สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ตำมมำตรำ 59 และ
บทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม) รวมทัง้ กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
ตำมมำตรำ 246 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
2.บริษทั ฯ กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ จัดทำและ
เปิ ดเผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และจัดส่งสำเนำรำยงำนนี้
ให้แก่เลขำนุ กำรบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ เพื่อรำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบต่อไป
3.บริษทั ฯ ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ นำข้อมูลนัน้
ไปใช้ประโยชน์ดว้ ยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวแก่บุคคลอื่น รวมทัง้
บุคคลในครอบครัว ที่อำจนำข้อมูลนัน้ ไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหำกเกิดกรณีดงั กล่ำวขึน้ ทัง้ ผู้ให้ขอ้ มูลและผู้รบั
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 ลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท กระทำกำร
หรือยินยอมให้ผู้อ่นื ใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวกระทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่ วงหนึ่ งเดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรือ
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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
5.กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของพนักงำนของบริษทั ฯ หรืออดีตกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน มีหน้ำที่
เก็บรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทฯ และมีหน้ำทีใ่ นกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์กำรดำ
เนินุรกิจของบริษัทฯ เท่ำนัน้ โดยมิให้ขดั ต่อพระรำชบัญญัติหลั กทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ห้ำมมิให้กรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงงำนของบริษัทฯ นำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แก่บริษัทอื่นที่
ตนเองเป็ นผูถ้ อื หุน้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง
กำรจัดให้ผถู้ ือหุ้นรำยย่อยเยี่ยมชมกิ จกำร
บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุน้ รำยย่อยเยีย่ มชมกิจกำรหลังจำกเสร็จสิน้ กำรประชุมสำมัญประจำปี ในกรณีท่มี ผี ถู้ อื หุน้
ร้องขอโดยจัดบุคลำกรพำชมภำยในบริเวณบริษัท เช่นท่ำเทียบเรือ กำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนฝ่ ำยต่ำงๆ อันได้แก่
ฝ่ ำยคลังสินค้ำและสถำนีเทน้ ำตำล ห้องชังรถบรรทุ
่
ก ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นประสงค์จะเยี่ยมชมกิจกำรของบริษัทย่อยเช่น
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 ตลอดจนครอบคลุมหลักเกณฑ์และนโยบำยต่ ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ มีแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทีก่ ว้ำงขึน้
ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั โดยพนักงำนทุกท่ำนที่ได้ปฎิบตั ิตำมจรรยำบรรณ เพื่อให้บริษัท
สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงยังยื
่ นและเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่ ำย
กำรปฏิบตั ต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย อันได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ และเจ้ำหน้ำที่ 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. จั ด ท ำรำยงำนสถำนะขององค์ ก รอย่ ำ งสม่ ำ เสมอและครบถ้ ว นตำมควำมเป็ นจริ ง แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
และผูเ้ กีย่ วข้อง
5. ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
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กำรปฏิ บตั ิ และควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน
บริษทั ตระหนักดีว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรทีส่ ำคัญยิง่ ทีจ่ ะนำพำบริษทั ไปสูค่ วำมเสร็จในกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทและบรรลุผลตำมเป้ ำหมำยที่ได้กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด บริษัทจึงได้กำหนดนโยบำยที่จะให้มกี ำร
ปฏิบตั ติ ่อพนักงำนดังนี้
1. ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อพนักงำน โดยมีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรเหมำะสมสอดคล้องกับผลกำร
ดำเนินงำนและสภำวะเศรษฐกิจกำรว่ำจ้ำง
2. ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มคี วำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงำน
3. จัดสถำนที่ทำงำนให้มีควำมสะดวกสบำยเหมำะสมกับ สภำพของงำนที่ท ำ พร้อมสร้ำงบรรยำกำศใน
สถำนทีท่ ำงำนให้พนักงำนรูส้ กึ อยำกทำงำนร่วมกับบริษทั อย่ำงเต็มที่
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 นประโยชน์เพื่อ
3. ทีม่ ตี ่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัดกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขได้ให้รบี แจ้งลูกค้ำเพื่อทรำบและร่วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำ รวมถึงกำรจัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เพื่อนำมำ
ปรับปรุงและพัฒนำด้ำนกำรบริกำรต่อไป
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
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8. ปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนบนพื้นฐำนของศักดิศรี
์ ของควำมเป็ นมนุ ษย์อย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
เพียงเพรำะควำมแตกต่ำงทำงกำย จิตใจ เชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ ผิว กำรศึกษำ สถำนะทำง
สังคมหรือเรื่องอื่นใด และหลีกเลีย่ ง กระทำกำรใดๆ อันส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำและมันคงในอำชี
่
พกำรงำน
ของพนักงำน
9. ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนไปหำผลประโยชน์ไม่ว่ำกรณีใดๆ
10. รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ เป็ นประโยชน์แก่องค์กรทีต่ งั ้ อยู่บนหลักเหตุและผล
ควำมรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษทั
ทรัพย์สนิ ของบริษทั หมำยถึง สังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี้ยงั รวมข้อมูลเอกสำรสิทธิสิ์ ทธิบตั ร ลิขสิทธิ ์
และควำมลับต่ำงๆ ของบริษทั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และเจ้ำหน้ำทีพ่ นักงำน ต้องไม่นำทรัพย์สนิ ต่ำงๆของบริษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่ 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 นภัยต่ อส่วนรวมและควำม
มันคงของประเทศ
่
7. สร้ำงจิตสำนึกและปลูกฝั งควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติในองค์กรแก่พนักงำนทุกระดับ
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กำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
1. บริษัทได้กำหนดแนวทำงป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรทำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันและ
กำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรทำรำยกำรทีต่ อ้ งผ่ำนกำรกลันกรองจำกคณะกรรมกำร
่
ตรวจสอบและดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย
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 วำมเกี่ยวข้องของบริษัทที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ 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 ่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษทั
แนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติ ดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต
บริษทั ฯ กำหนดให้มแี นวปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตำมควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริต
และคอร์รบั ชัน่ สรุป ดังนี้
1. จัด ให้มีก ระบวนกำรตรวจสอบ ประเมิน ระบบกำรควบคุ มภำยใน และกำรบริห ำรควำมเสี่ย งที่ค รอบคลุม
ระบบงำนสำคัญต่ำงๆ เช่น ระบบกำรขำยและกำรตลำด กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง กำรจัดทำสัญญำ ระบบกำรจัดทำและ
ควบคุมงบประมำณ ระบบกำรบันทึกบัญชี กำรชำระเงิน เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อป้ องกันและติดตำมควำมเสีย่ งจำกกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทำงในกำรแก้ไขทีเ่ หมำะสม
2. จัดให้มชี ่องทำงกำรรับแจ้งข้อมูล เบำะแส หรือข้อร้องเรียนกำรฝ่ ำฝืน กำรกระทำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทั ฯ หรือแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรป้ องกันกำรมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกำรคอร์รปั ชันหรื
่ อข้อสงสัยในรำยงำนทำง
กำรเงิน หรือระบบกำรควบคุมภำยในโดยมีนโยบำยในกำรคุ้มครองผู้ให้ขอ้ มูลหรือเบำะแส และจะเก็บรักษำ
ข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นควำมลับ รวมทัง้ มีมำตรกำรในกำรตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทำงวินัยของบริษทั ฯ
และ/หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีสำมำรถติดต่อผูใ้ ห้เบำะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนได้ บริษทั ฯ จะแจ้งผลกำรดำเนินกำร
ให้รบั ทรำบเป็ นลำยลักณ์อกั ษร
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3. หัวหน้ำสำยงำนทีเ่ กีย่ วข้องต้องรับผิดชอบในกำรติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำน กำรปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลำด (ถ้ำมี) และ
รำยงำนให้ผมู้ อี ำนำจทรำบตำมลำดับ
แนวทำงในกำรติ ดตำมประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ ตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ ในกำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ ยวข้องกับกำร
คอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ กำหนดให้มแี นวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำมแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรป้ องกันกำรมีสว่ นข้องกับกำร
คอร์รปั ชัน่ ดังนี้
1. จัดให้มฝี ่ ำยตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรกำกับดูแล
กิจกำร และให้ขอ้ เสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง โดยดำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปี ทไ่ี ด้รบั ควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลตรวจสอบทีม่ นี ยั สำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
2. กำหนดให้ฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่ งและควบคุมภำยใน รับผิดชอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเสีย่ งจำกกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชันอย่
่ ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันไปปฏิ
่
บตั ิอย่ำงมี
ประสิทธิผล ตลอดจนติดตำม ทบทวนและปรับปรุงมำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ ำงสม่ำเสมอ โดยนำเสนอ
ผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมลำดับ อย่ำงทันเวลำ
และสม่ำเสมอ
3. หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูลจำกกำรตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐำนทีม่ เี หตุอนั ควรให้เชื่อ
ว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระทำซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ รวมถึงกำรฝ่ ำฝื น กำรกระทำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิ จของบริษทั ฯ หรือแนวทำงปฏิบตั ิในกำร
ป้ องกันกำรมีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรคอร์รปั ชัน่ หรือข้อสงสัยในรำยงำนทำงกำรเงิน หรือระบบกำรควมคุมภำยใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
บริษัทฯ จัดให้มกี ำรสื่อสำรแนวทำงปฏิบตั ิในกำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รปั ชันนี
่ ้ โดยเผยแพร่ช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น บนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้เพื่อให้ผบู้ ริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบตั ิ
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
่
และต้องไม่นำทรัพย์สิ นทำงปั ญญำประเภทต่ำงๆ ของบริษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดย มิได้รบั อนุญำต โดยมีแนวทำงปฏิบตั ดิ งั นี้
1. พนักงำนทุกคน มีหน้ำที่ปกป้ องและรักษำควำมลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบริษัทเพื่อมิให้ขอ้ มูล
เหล่ำนัน้ รัวไหล
่
และต้องไม่นำทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำประเภทต่ำงๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ
บุคคลอื่นโดยมิได้รบั อนุญำต
2. พนักงำนทุกคนต้องเคำรพและให้เกียรติต่อทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผูอ้ ่นื และไม่นำผลงำนอันมีทรัพย์สนิ ทำง
ปั ญญำของผูอ้ ่นื ไม่ว่ำทัง้ หมด หรือบำงส่วนของผลงำนไปใช้โดยทีไ่ ม่ได้รบั อนุญำตจำกเจ้ำของผลงำน
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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 และต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐำนอื่นในกำรนำแสดงในเรื่องดังกล่ ำวที่
ชัดเจนและถูกต้องทุกครัง้
5. กำรให้หรือรับบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือรับเงินสนับสนุนต้องเป็ นอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย โดย
ต้องมันใจว่
่ ำไม่เป็ นกำรสนับสนุนในกำรติดสินบน
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 ธุ ร กิจ หรือ ข้อ มูลอัน มีสำะสำคัญ ต่ 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 อื หุน้ หรือนักลงทุนได้รบั ข้อมูลอย่ำงเพียงพอเท่ำเทียมกัน
และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย โดยใช้ช่องทำงกำรเปิ ดเผยผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์หรือ
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตำมควำมเหมำะสม
2. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลอันมีสำระสำคัญไปเพื่อประโยชน์ของตนในกำร
ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ขอ้ มูลภำยในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อหลักทรัพย์แก่บุคคลอื่นที่ไม่
เกีย่ วข้องกับข้อมูลนัน้ ซึง่ หมำยรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญำติพน่ี ้อง และเพื่อน เป็ นต้น
3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยอันมีสำะสำคัญทีม่ ผี ลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หรือมูลค่ำหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต้องระงับกำรซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง
เดือน ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบกำรเงิน หรืองบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควร
รออย่ำงน้อย 24 ชัวโมง
่ ภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลแก่สำธำรณชนแล้วก่อนทีจ่ ะซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ
4. กรรมกำร ผูบ้ ริหำรสีร่ ะดับแรก (ตำมมำตรำ 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) มีหน้ำที่รำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งหลักทรัพย์รวมถึงกำรโอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และส่งสำเนำ
รำยงำนนี้ให้แก่เลขำนุกำรบริษทั เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ทรำบต่อไป
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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 ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม
ตลอดจนปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงเคร่งครัด ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั จึงได้กำหนดนโยบำยกำร
แจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ขน้ึ มำใช้ปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองและให้ควำมเป็ น
ธรรมแก่พนักงำน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเกีย่ วกับกำรกระทำผิด หรือทุจริตต่อ
บริษทั ฯ
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 บริษัท ทีเอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด บริษัท ทีเอสขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ที เอส จี
เทรดดิง้ จำกัด
2.2 พนักงงำน หมำยถึง บุคลำกรทุกคนของ บริษทั 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
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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
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 ู้ร้องเรียนเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยชื่อต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐำนที่ชดั เจนเพียงพอที่
แสดงให้เ ห็น ว่ ำ มีเ หตุ อ ัน ควรเชื่อ ว่ ำ มีก ำรกระท ำที่เ ป็ นกำรฝ่ 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 นผู้ดำเนิ นกำรตรวจสอบ 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 ดั ง กล่ ำ วเกิ ด ขึ้น จริ ง ให้ แ จ้ ง ฝ่ ำยทรัพ ยำกรบุ ค คลภำยในภำยใน 7 วั น
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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 ูกต้องต่อ
ผูม้ อี ำนำจดำเนินกำรพิจำรณำ และในกรณีทเ่ี ป็ นเรื่องสำคัญ เช่น เป็ นเรื่องทีก่ ระทบต่อชื่อเสียงภำพลักษณ์
หรือฐำนะทำงกำรเงินบริษทั ขัดแย้งกับนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั หรือเกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหำร
ระดับสูง เป็ นต้น ให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลตรวจสอบแจ้งเรื่องดังกล่ำวหรือข้อเท็จจริงและเสนอแนวทำงใน
กำรด ำเนิ น กำร เพื่อ เสนอเรื่อ งต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจ ำรณำในเบื้อ งต้ น ก่ อ นน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำรับทรำบ เพื่อดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป
7. กำรคุ้มครองปกป้ องผูแ้ จ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสกำรกระทำผิดหรือทุจริต
7.1 ผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบำะแสสำมำรถเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยอำจจะทำให้เกิดควำม
เสียหำยกับตนเอง แต่ต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐำนทีช่ ดั เจนเพียงพอทีแ่ สดงให้เห็นว่ำ มีเหตุอนั
ควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
เกิดขึน้ รวมทัง้ กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่ำงไรก็ตำมหำกเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้แจ้งข้อร้องเรียน
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 ห้ควำมร่วมมือหรือควำมช่ว ยเหลือในกำร
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 ่วนได้เสียทีก่ ว้ำงขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั โดยพนักงำนทุกท่ำนทีไ่ ด้
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 นเรื่องทีม่ ผี ลกำรกระทบต่อกำรตัดสินใจของ
ผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสีย จึงมีควำมจำเป็ นทีต่ ้องมีกำรควบคุมและกำหนดมำตรกำรในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็ น
สำรสนเทศทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยมีสำระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ
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เชื่อถือได้และทันเวลำทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Community Portal
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ทัง้ นี้ในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของ
บริษทั ได้มอบหมำยให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรือกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรเป็ นผูด้ ำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูล นอกจำกนัน้ ยัง มีสำนัก
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
บริษัท ยึดถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำงๆที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่ วยงำนอื่นของรัฐอย่ำงเคร่งครัดและ
ติดตำมแก้ไขเปลีย่ นแปลงอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกฎหมำยกฏเกณฑ์ขอ้ บังคับทีบ่ ริษทั ถือปฏิบตั นิ นั ้ มีควำมทันสมัย
และเป็ นหลักประกันให้ผถู้ อื หุน้ เชื่อมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมำ เช่น
1. เปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและทันเวลำ
2. เปิ ด เผยข้อ มู ล แบบแสดงรำยกำรข้อ มู ล ประจ ำปี (แบบ56-1) ภำยใน 3 เดือ น และรำยงำนประจ ำปี
(แบบ 56-2) ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั ทีส่ น้ิ สุดรอบปี บญ
ั ชี ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่นเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
สำนักงำน ก.ล.ต. และเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน ได้ทรำบข้อมูล
3. จัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินและแสดงไว้ค่กู บั รำยงำนผูส้ อบ
บัญชีในรำยงำนประจำปี
4. เปิ ดเผยข้อมูลกำรปฏิบตั ิหน้ำทีใ่ 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
- จัดระบบงำนสถำนที่ปฏิบตั ิงำนกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในไม่ให้ถูกเปิ ดเผยไปยังบุคคลอื่นและกำรใช้
ข้อมูลภำยในหรือกำรส่งข้อมูลภำยในให้กระทำได้เฉพำะผูท้ จ่ี ำเป็ นต้องรูห้ รือต้องใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนเท่ำนัน้
- ห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรทำรำยกำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยอำศัยข้อมูลภำยใน
อัน เป็ น สำระสำคัญ ต่ อ กำรเปลี่ย นแปลงรำคำของหลัก ทรัพ ย์ท่ียงั มิได้เ ปิ ด เผยต่ อ สำธำรณชนหรือ ตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือนำข้อมูลภำยในนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทำดังกล่ำวโดยตนได้รบั ประโยชน์
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- กรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีหน้ำทีต่ ้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษัทของตน ของคู่สมรสและ
ของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะและรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ดงั กล่ำวทุกครัง้ เมื่อมีกำร ซื้อ ขำย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนดและต้องสำเนำรำยงำน
ข้ำงต้น ต่อเลขำนุกำรบริษทั เพื่อรวบรวมเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทรำบด้วย นอกจำกนี้บริษทั ยังกำหนดให้
พนักงำน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคั ญตำมเกณฑ์ท่ีกำหนดต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ดงั กล่ ำ ว
ของตน ของคู่สมรสและของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะต่อหน่วยงำนกำกับกำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ด้วย
- ในกำรก ำกับ ดูแ ลกำรซื้อขำยหลัก ทรัพย์และกำรป้ องกันกำรใช้ข้อ มูลภำยในบริษัท ได้ก ำหนด ช่ วง
ระยะเวลำทีจ่ ำกัดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรรวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภำวะ
โดยให้งดเว้นกำรซื้อ ขำยหลัก ทรัพ ย์ดงั กล่ ำ วในช่วงหนึ่ งเดือ น ก่ อ นวัน ที่บริษัท เปิ ด เผยข้อ มูลงบกำรเงิน หรือ ผลกำร
ดำเนินงำนรำยไตรมำสจนถึงวันที่บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวและมี กำรแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ในกำรป้ องกันกำรใช้
ข้อมูลภำยในให้กรรมกำรและพนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทรำบ โดยในปี ทผ่ี ่ำนมำกรรมกำรและผูบ้ ริหำรได้ปฏิบตั ติ ำมระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด
10. กำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องครัง้ แรกต่อเลขำนุ กำร
บริษทั เพื่อรำยงำนเสนอต่อประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบและรำยงำนทุกครัง้ เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลง
ตำมมำตรำ 89/4 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด พ.ศ.2535
ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทำงติดต่ อนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำจรรยำบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์โดยผูถ้ อื หุน้ สำมำรถดูขอ้ มูลได้จำกเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com ช่องทำงในกำรติดต่อผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย
021834567 ต่อ 2030
หมวด 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 15 คน ซึ่ง ประกอบด้วย
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำร 12 คน ซึ่งรวมกรรมกำรอิสระ จำนวน 5 คน และกรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร จำนวน 3 คน
บริ ษั ท มี ก รรมกำรที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ำร 1 คน ที่ มี ป ระสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
(ปั จจุบนั คือ นำยพงศ์ ชินธรรมมิตร)
ประธำนกรรมกำรเป็ นกรรมกำรอิสระและไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร มีควำมเป็ นอิสระกับ
ฝ่ ำยจัดกำร
คณะกรรมกำรบริษทั มีอำนำจและหน้ำที่กำกับดูแลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ภำยใต้ขอบเขตที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยโดยทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ ำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษั ท ด้ ว ยควำมเป็ น อิส ระเที่ย งธรรมโดยค ำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้น และผู้ มีป 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 วำมผูกพัน
ด้ำนกำรเงินหรือส่วนตัวกับบริษทั ทำให้สำมำรถใช้วจิ ำรณญำณได้อย่ำงเป็ น อิสระและสำมำรถปกป้ องผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึง่ กรรมกำรอิสระของบริษทั ทุกคนมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ คื อ ไม่ ไ ด้ มี ก ำรถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท เกิ น กว่ ำ ร้ อ ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้ น
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(เข้มกว่ำประกำศก.ล.ต.) ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั บริษทั ในลักษณะทีม่ สี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำน และ/
หรือกำรให้บริกำรวิชำชีพรวมทัง้ ไม่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั
กรรมกำรบริษัทมีประสบกำรณ์ทำงธุรกิจและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง 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 กรรมกำรแต่ละคนจะได้รบั ข้อมูลสำคัญเกีย่ วกับบริษทั ข้อบังคับที่ ระบุ
ถึงขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั กำรได้รบั คำแนะนำด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่ำงๆ
ในกำรเป็ นกรรมกำรบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์รวมไปถึงกำรได้รบั กำรทำควำมเข้ำใจถึงธุรกิจของบริษทั
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 ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกเหนือจำกกำรออกตำมวำระและวำระคงเหลือไม่น้อยกว่ำ
สองเดือนให้คณะกรรมกำรบริษทั เลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็ นกรร มกำร
แทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวน
กรรมกำรที่ยงั เหลือ อยู่แ ละกรรมกำรที่ได้รบั แต่ งตัง้ ใหม่จะมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งเพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลือ อยู่ข อง
กรรมกำรซึง่ ตนแทน
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ ำที่ในกำรกำกับดู แลให้ผู้บริหำรปฏิบตั ิงำนตำมกลยุทธ์และแผนงำนที่กำหนดไว้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมด โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำยอำนำจและ
ควำมรับผิดชอบในบริหำรงำนประจำวัน ไปยังกรรมกำรผู้จดั กำรและผู้บริหำรระดับสูงตำมลำดับรวมทัง้ กำรแต่ งตั ้ ง
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆมำช่วยดูแลงำนเฉพำะด้ำน
หน้ ำที่ ของประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัทและประธำนเจ้ำหน้ ำที่ บ ริ 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 ยเหลื อ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยรับ ผิด ชอบในกำรดำเนิ น กำรเพื่อ ให้เ กิด ควำมมัน่ ใจว่ ำ บริษัท ปฏิบ ัติต ำมกฎระเบีย บและ
กระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรและปฏิบตั ิหน้ำที่ท่กี ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด ทัง้ ยังทำหน้ำที่ในกำร
ประสำนงำนและช่วยเหลือดูแลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้ได้รบั กำรปฏิบตั ิ อย่ำงเหมำะสม
คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุน้ โดยคำนึงถึงวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ จรรยำบรรณธุรกิจ สภำวะควำม
เสีย่ งในปั จจุบนั และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
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ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทั ได้มมี ติทบทวนกำหนดวิสยั ทัศน์ ดังนี้
คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่ำงยังยื
่ น โดยคำนึงถึงวิสยั ทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ จรรยำบรรณธุรกิจ ให้มคี วำมสอดคล้องกันภำยใต้ระบบของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เพื่ อให้กำร
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 ิงำนให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรรับทรำบทุกเดือน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษทั รับทรำบต่อไป
บทบำท หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1. ดูแลและจัดกำรบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั 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 นกำร ให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อ ย่ำ งมีป ระสิทธิภำพและประสิท 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 ที่สำคัญที่มีมูลค่ำเกินกว่ำร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตำม
งบกำรเงินรวมล่ำสุด
และในกรณี ด ัง ต่ อ ไปนี้ จ ะต้อ งได้ร ับควำมเห็น ชอบจำกที่ป ระชุ มคณะกรรมกำรและที่ประชุ มผู้ถือ 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 หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท 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 ำหนดให้ต้ อ งได้ร ับ มติจ ำก
ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้นเช่น กำรได้มำหรือ จำหน่ ำยไปซึ่ งสิน ทรัพ ย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือ รำยกำร
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 และผู้สอบบัญชีภำยนอกให้ทำหน้ ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิผล
6. อนุ มตั ิงบกำรเงินประจำไตรมำสรำยงวดและประจำปี และดูแ ลให้มีกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำม
หลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
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7. คณะกรรมกำรจะดำเนิ น กำรจัด ให้มีก ำรประชุ ม เดือ นละ 1 ครัง้ และ/หรือ ในกรณี ท่ีมีเ รื่อ งที่จ ะต้อ งให้
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
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 ำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ภำยในไม่เกิน
สีเ่ ดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชีทำงบดุลงวดสิน้ ปี ของบริษทั กำรประชุมครำวอื่นๆ ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญคณะกรรมกำร
จะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มกี ำรทำงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี ของบริษัท
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 ระชุมผู้ถอื หุน้
วำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั จะได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็ นเวลำ 3 ปี เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนวำระของ
กำรดำรงตำแหน่ งอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมมติอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่กี รรมกำรดำรงตำแหน่ งจนครบ
วำระ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรจะพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของกรรมกำรทีค่ รบวำระว่ำกรรมกำรผูท้ ค่ี รบวำระนัน้ ได้สละ
เวลำในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ตำมบทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถหรือไม่ซ่งึ เมื่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำและเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมก็จะพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรผูท้ ค่ี รบวำระนัน้ ให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวำระ
หนึ่งและนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป หำกกรรมกำรประสงค์จะลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรก่อน
หมดวำระต้องแจ้งควำมประสงค์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมกำรบริษทั
กำรก ำหนดจ ำนวนวำระที่จ ะด ำรงต ำแหน่ ง ติ ด ต่ อ กัน ได้ น ำนที่สุ ด คณะกรรมกำรบริษัท มีค วำมเห็น ว่ ำ
เนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั แม้จะเป็ นกำรดำเนินธุรกิจบริกำรแต่ลูกค้ำหลักเป็ นลูกค้ำในอุตสำหกรรมน้ ำตำลซึ่ง
ดำเนินธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรหลำยหน่ วยงำนตลอดจนชำวไร่และอื่นๆ ดังนัน้ ผู้ท่จี ะดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรจะต้องมีควำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรมน้ ำตำลและเป็ นผูถ้ อื หุน้ และตัวแทนผู้
ถือหุน้ ใหญ่ ซึง่ ได้แก่โรงงำนน้ ำตำล จึงไม่ได้กำหนดจำนวนวำระทีจ่ ะดำรงตำแหน่ งติดต่อกันได้นำนทีส่ ุด อย่ำงไรก็ตำม
กำรพิจำรณำจะคำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถตลอดจนควำมเหมำะสมของกรรมกำรแต่ ละท่ำนที่ครบวำระกำรดำรง
ตำแหน่งจะกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งต่อไปอีก
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั มีกำรกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ไว้อย่ำงเป็ นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี ปี ละ 12 ครัง้ โดย
ปกติประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และอำจมีกำรเรียกประชุมพิเศษเพิม่ ตำมควำมจำเป็ นเพื่อให้กรรมกำรของบริษทั ได้รบั ทรำบ
และจัดสรรเวลำเพื่อเข้ำร่วมประชุมพิเศษตำมควำมจำเป็ นในกำรประชุมแต่ละครัง้
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ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ร่วมกันกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมทีช่ ดั เจนตัง้ แต่ เรื่อง
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
มีกำรจดบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมทีผ่ ่ำนกำรรับรองแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้
กรรมกำรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบอ้ำงอิงได้
อนึ่ ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรหำกมีเ รื่อ งพิจำรณำเกี่ยวกับกำรทำธุร กรรมต่ ำ งๆ ที่มีก รรมกำรหรือ
ผูบ้ ริหำรทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือมีส่วนทีเ่ 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 ในแต่ละวำระจะต้ องมี
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
นโยบำยกำรกำกับดูแล และกำรบริหำรงำนประจำโดยมีกำรแบ่งแยก หน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริหำรไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ อย่ำงโปร่งใส มีกำรถ่วงดุลอำนำจอย่ำงเพียงพอ ทัง้ นี้
มติกำรอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรที่สำคัญยังคงต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิ จำกที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตำมแต่ กรณี นอกจำกนี้ อำนำจที่มอบให้คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร กรรมกำร
ผู้จดั กำรใหญ่ เป็ นกำรมอบอำนำจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มสี ่วนได้เสียสำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรใดๆ ที่ตนเอง หรือ บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษทั
บทบำทหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรมีบทบำทหน้ำทีก่ ำกับดูแลกำรใช้นโยบำย และแนวทำงปฏิบตั งิ ำนเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ำยจัดกำร
รวมทัง้ ให้คำแนะนำและสนับสนุ นกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำร แต่ไม่มสี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำนประจำของบริษัทฯ
ประธำนกรรมกำรเป็ นผู้ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุ นให้
กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม ตลอดจนดูแลให้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ดำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพจนสำเร็จลุล่วง
เพื่อให้กำรแบ่งแยกอำนำจหน้ำทีใ่ นเรื่องกำรกำหนดนโยบำยบริษทั ฯ กำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ แยกจำกกันอย่ำง
ชัดเจน บริษทั ฯ จึงกำหนดให้ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธำนกรรมกำรมี
บทบำทหน้ำที่ ดังนี้
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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 น และ
เปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
3. สนับ สนุ น ให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบ ัติหน้ ำ ที่อ ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ ำที่ควำม
รับผิดชอบและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
4. ดูแล ติดตำม กำรบริหำรของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ทีก่ ำหนดไว้
5. เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีท่ที ่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสีย 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
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็ นกำรประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้ ำปี 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 หุ้ น โดยคณะกรรมกำรบริษั ท 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 กรรมกำรผู้ จดั 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 ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน ซึง่ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ
กึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่อยู่ในรำชอำณำจักรและมีกรรมกำรที่เป็ นอิสระไม่น้ อยกว่ำ 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ซึ่ง ปั จ จุ บ ัน บริษัท มีก รรมกำรอิสระจ ำนวน 5 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้ 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) ผู้ถือหุ้นแต่ ละรำยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตำม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคน
เป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
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(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
(4) ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ 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 รำ
ถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำรทีจ่ ะต้อง
ออกจำกตำแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภำยหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้กรรมกำรจับสลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนในปี ท่ี
สำมและปี 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 ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 ตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำได้พจิ ำรณำและเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึง่ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนกรรมกำร
ทีย่ งั เหลืออยู่
7. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกตำแหน่ 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 เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำนประเด็นและ
อุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปี ทผ่ี ่ำนมำโดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุง กำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่และเพิ่มประสิทธิผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรโดยใช้ “แบบฟอร์มกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทัง้ คณะ”
ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยหลังคณะกรรมกำรแต่ละคณะประเมินผลงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำน
กลับมำยังสำนักเลขำนุกำรบริษทั และเลขำคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมกำรแต่ละคน
และสรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยในรอบปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั
และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะรับทรำบต่อไป
ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ท่มี ีส่ว น
เกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรำยกำรทีพ่ จิ ำรณำต้องแจ้งให้บริษทั ทรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรเกีย่ วโยงของตนในรำยกำร
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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
กำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษทั ดำเนินงำนโดยยึดมันและให้
่
ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ จี งึ จัดให้มกี ำร
ควบคุมดูแลและป้ องกันเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รำยกำรระหว่ำงกัน อย่ำ งเหมำะสมภำยใต้ก รอบจริย ธรรมที่ดีโดยถือเป็ นหนึ่ งในจรรยำบรรณสำคัญที่ก รรมกำรและ
พนักงำนต้องยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดเพื่อเป็ นทีเ่ ชื่อถือและไว้วำงใจของผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ำยซึง่ มีหลักเกณฑ์ทส่ี ำคัญ
ดังนี้
- คณะกรรมกำรรบริษทั ได้กำหนดแนวทำงป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ ว
โยงกันและกำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรทำรำยกำรที่ต้องผ่ำนกำรกลันกรองจำกคณะกรรมกำร
่
ตรวจสอบและดูแ ลให้มีก ำรปฏิบ ัติเ ป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ข องสำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนำคำรแห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องกับธุรกรรมทีท่ ำกับบริษทั หรือบริษทั
ย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำหรืออนุ มตั ิธุรกรรมดังกล่ำวและให้กำรกำหนดรำคำเป็ นไปอย่ ำ ง
เหมำะสมยุตธิ รรมตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไปเสมื
่
อนกำรทำรำยกำรกับบุคคลทัวไป
่
- กำหนดให้มกี ำรนำเสนอรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอ
ขออนุ มตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
- คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดหลักกำรให้ สำมำรถทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันได้ระหว่ำงกรรมกำรผู้บริหำร
หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องของบริษทั ทีท่ ำกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยได้ หำกรำยกำรนัน้ มีขอ้ 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 นกำรดำเนิ นกิจกรรมเพื่อ
สังคมและชุมชนโดยรอบรวมทัง้ ใส่ใจดูแลสิง่ แวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดหลักกำรดำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้
มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุ ษยชนและผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสีย เช่น ผูถ้ อื หุน้ พนักงำน ชุมชนทีบ่ ริษทั ประกอบกิจกำรอยู่ ลูกค้ำ คู่คำ้ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชำติตำมหลักกำร ดังนี้
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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
กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิ จ
บริษทั ได้กำหนดให้สำนักเลขำนุ กำรบริษทั หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำทีเ่ ป็ นหน่วยรับร้องเรียนด้ำน
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 โดยยึดมันในควำมรั
่
บผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงำน ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ สังคมและสิง่ แวดล้อม) ตำมหลักธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณบริษัทฯ
ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เ สียกุล่มต่ำงๆ 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 ได้ รับ กำรพิจ ำรณำและปฏิบ ัติ
อย่ำงรอบคอบ บริษทั ฯ จึงได้ประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ และจะปฏิบตั เิ พื่อให้ได้ประกำศนียบัตรรับรอง
ฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยต่อไปภำยในปี 2565
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3) กำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทสนับสนุ นและเคำรพกำรกำรปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน โดยกำรปฎิ บตั ิ ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พนักงำน
ชุมชน และสังคมรอบข้ำงเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุษย์ บริษทั ให้ควำมสำคัญต่อควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน
พนักงำน และไม่เลือกปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยเพรำะควำมแตกต่ ำงในถิ่นกำเนิด เชื้อชำติ
ภำษำ อำยุ กำรศึกษำ สถำบัน เพศ สีผวิ ควำมพิกำร สภำพทำงกำย หรือสุขภำพ ไม่ใช้แรงงำนเด็ก กำรคุกคำมทำงเพศ
ได้กำหนดนโยบำยเพื่อแสดงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ดังนี้
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 ิต่อพนักงำนทุกคนบนพื้นฐำนของศักดิศรี
์ ของควำมเป็ นมนุ ษย์อย่ำงเท่ำเทียมกันและหลีกเลี่ยง
กระทำกำรใดๆ อันส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำและมันคงในอำชี
่
พกำรงำนของพนักงำนไม่นำข้อมูลส่วนตัวของ
พนักงำนไปหำผลประโยชน์ไม่ว่ำกรณีใดๆ
9. รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ เป็ นประโยชน์แก่องค์กรทีต่ งั ้ อยู่บนหลักเหตุและผล
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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 ำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี
ไม่มกี ำรใช้แรงงำนบังคับในทุกรูปแบบ ได้แก่ แรงงำนนักโทษโดยบังคับ แรงงำนตำมสัญญำ แรงงำนหนี้ หรือแรงงำนทำส
และกำรค้ำมนุษย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรใช้แรงงำนทีไ่ ม่ถูกต้อง
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.
7.

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

กำรจัดทำประกันอุบตั ิ เหตุ
นอกเหนือจำกกำรจัดกำรด้ำนกำรประกันตนต่อสำนักงำนประกันสังคมแล้ว บริษัทยังจัดทำประกันอุบตั เิ หตุ
เป็ น กรณี พิเ ศษให้แ ก่ พ นัก งำนที่ต้อ งปฏิบ ัติง ำนที่มีก 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)
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6. หลักสูตร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC)
และบริษทั ยังให้ควำมรูใ้ นเรื่องควำมปลอดภัยในกำรทำงำนบนทีส่ งู กำรดับเพลิงและอพยพในกรณีเกิดอัคคีภยั
ซึ่งเป็ นกำรสร้ำงควำมรู้และควำมสำมำรถไม่เพียงช่วยเหลือตนเองแต่ยงั สำมำรถช่วยเหลือผูอ้ ่นื และผูอ้ ำศัยอยู่ในชุมชน
ใกล้เคียง จัดส่งพนักงำนอบรมหลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนซึ่งได้รบั วุฒบิ ตั ร จป.วิชำชีพตลอดจน
ควำมรูใ้ นด้ำนต่ำงๆ เช่น เทคโนโลยีและสำรสนเทศกำรใช้เครื่องจักรกลด้ำนบัญชีและอื่นๆทีพ่ นักงำนแต่ละคนจะสำมำรถ
นำควำมรูม้ ำใช้
กำรใช้สิทธิ ทำงกำรเมือง
บริษทั เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรทำหน้ำทีพ่ ลเมืองที่ดโี 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 ญำตจำกผู้ท่มี ี
อำนำจแล้วเท่ำนัน้
4. ห้ำมมิให้พนักงำน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสำรของบริษทั โดยมิชอบ
5. ในกรณีทรัพย์สนิ เป็ นคอมพิวเตอร์ ห้ำมมิให้พนักงำนนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อโปรแกรมผิดกฎหมำยใดๆ
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
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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
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 อยู่ติดกับชุมชนที่มผี ู้อำศัยกันมำเป็ น
เวลำนำน ดังนัน้ กำรดำเนินธุรกิจบริษทั มีควำมตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนและสภำพแวดล้อมซึง่ มีควำมสัมพันธ์กนั
อย่ำงแยกกันไม่ออก โดยสรุปเป็ นดังนี้.- ในด้ำนของเศษขยะ ของเสีย สิง่ ปฏิกลู น้ำมัน หรือสำรเคมีต่ำงๆ บริษทั จัดให้มกี ำรดูแลอย่ำงรัดกุมป้ องกันมิ
ให้มกี ำรตกหล่นหรือไหลลงสู่แม่น้ำ มีกำรว่ำจ้ำงพนักงำนดูแลกำรจัดเก็บและรักษำควำมสะอำดตลอดจนประสำนงำนกับ
หน่ วยงำนรำชกำรที่รบั ผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกำรเก็บขยะสิง่ ปฏิกูลต่ำงๆ ภำยในบริเวณและส่วนที่อยู่ติดกับชุมชนทีพ่ กั
อำศัยให้สะอำดเรียบร้อยอย่ำงสม่ำเสมอ
- จัดทำและดูแลเกีย่ วกับท่อระบำยน้ ำ จัดทำบ่อพักเพื่อดักไขมันและบำบัดน้ ำเสียมีกำรนำตัวอย่ำงน้ ำจำกจุด
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
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2. หลีกเลีย่ งกำรกระทำกำรใดๆ ทีส่ ง่ ผลเสียหำยแก่ประเทศชำติ บ้ำนเมือง ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
3. ไม่ส่งเสริมหรือให้ควำมร่วมมือใดๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมำยหรือเป็ นภัยต่อส่วนรวมและควำม
มันคงของประเทศ
่
4. สร้ำงจิตสำนึกและปลูกฝั งควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติในองค์กรแก่พนักงำนทุกระดับ
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 2562 มีกจิ กรรมทีบ่ ริษทั ให้กำรสนับสนุนต่อเนื่องจำกทีผ่ ่ำนมำอย่ำงสม่ำเสมอเป็ นประจำทุกปี ได้แก่
- วันที่ 6 กันยำยน 2562 บริษทั จัดกิจกรรม “งำนเทกระจำด” โดยแจกข้ำวสำรอำหำรแห้งให้กบั ชุมชนทีอ่ ยูใ่ น
บริเวณใกล้เคียงโรงงำนหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จำนวน 500 ชุด เป็ นประจำทุกปี เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ชำวบ้ำน
- บริษทั จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
- บริษทั จัดอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและตรวจสำรเสพติดในสถำนทีป่ ระกอบกิจกำร
- วันที่ 20 เดือนตุลำคม 2562 บริษทั ร่วมเป็ นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคีประจำปี 2562 ณ วัดสำโรงใต้ อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
- วันที่ 1 ธันวำคม 2562 บริษทั บริจำคเงินร่วมโครงกำรแบ่งปั นเพื่อน้องปี 2 ณ โรงเรียน ตชด. บ้ำนโป่ งลึก
อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
- วันที่ 18 ธันวำคม 2562 บริษทั ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2019 เพื่อทำควำมสะอำดบริเวณ
โดยรอบและจัดเก็บสิง่ ของบริเวณต่ำงๆให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย
- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กบั ชุมชนรอบโรงงำน
- บริษทั รับบริจำคปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปทำสือ่ กำรสอนอักษำเบรลล์ ณ โรงเรียนสอนคนตำบอด
กรุงเทพฯ
ภำพกิ จกรรมประจำปี 2562
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งำนทอดกฐิน ณ วัดสำโรงใต้

ภำพกิจกรรมงำนเทกระจำด
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ภำพกิจกรรม Big Cleaning Day

ภำพกิจกรรมกีฬำสีภำยในบริษทั
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กิจกรรมกินเลีย้ งส่งท้ำยปี เก่ำต้อนรับปี ใหม่

กิจกรรม CSR โครงกำรแบ่งปั นเพื่อน้องปี 3 ณ โรงเรียน ตชด. บ้ำนโป่ งลึก
อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
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กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กบั ชุมชนรอบโรงงำน

ภำพกิจกรรม CSR บริษทั รับบริจำคปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ ไม่ใช้แล้ว
เพื่อนำไปทำสือ่ กำรสอนอักษำเบรลล์ ณ โรงเรียนสอนคนตำบอดกรุงเทพฯ
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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 โดยบริษทั ฯ จัดให้มกี ำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมระบบกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงสม่ำเสมอภำยใต้กำรดำเนินงำนตำมแผนงำนของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และกำหนดให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ตรงต่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบ ัติหน้ ำที่ได้อย่ ำงเป็ น อิสระ ตรงไปตรงมำโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง และประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของ
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรบริษทั จัดให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพและระบบบริหำรควำมเสีย่ งให้อยู่ในระดับ
ที่เหมำะสมโดยมีผู้ตรวจสอบภำยในทำหน้ำทีส่ อบทำนและควบคุมให้กำรดำเนินกำรเป็ นไปตำมแผนงำนและเป้ ำหมำย
ทีว่ ำงไว้อนั ได้แก่ กำรตรวจสอบด้ำนบริหำร ด้ำนปฏิบตั งิ ำนและด้ำนบัญชีกำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศทัง้ ของบริษทั
และบริษั ท ย่ อ ยเพื่อ ให้ก ำรปฏิบ ัติง ำนเป็ น ไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนผลกำรติด ตำมต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำสในส่วนของคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้กรรมกำรทุกท่ำนทำแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นประจำทุกปี เพื่อประเมินว่ำแผนงำนต่ำงๆ ทีบ่ ริษทั ดำเนินกำรอยู่มคี วำมรัดกุม
และเพียงพอหรือไม่ เพื่อนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับแผนใหม่ต่อไปในกำรประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
ด้ำนกำรควบคุมภำยในองค์กร
คณะกรรมกำรบริษทั กำหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำย
บริหำรและพนักงำน และมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตำมเป้ ำหมำย และบริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรนำหลักกำรกำกับดูแลมำปฏิบตั ิ เพรำะเป็ นปั จจัยสำคัญที่มตี ่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั ง่ ยืน มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรทีค่ ำนึงถึงคุณธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็ นพิน้ ฐำนทีส่ ่งเสริมกำรดำเนินงำนให้มปี 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
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Service Mind
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-

ใจรักบริกำร
ควำมสำมำรถ

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรประชุมและติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัท อย่ำงสม่ ำ เสมอ
โดยรับฟั งปั ญหำและมีส่วนร่วมในกำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจรวมถึงกำรกำหนดผลตอบแทนแก่พนักงำนและ
แจ้งผลกำรดำเนินงำนตลอดจนเปิ ดโอกำสให้พนักงำนซักถำมได้เพื่อแสดงควำมโปร่งใส ในด้ำนโครงสร้ำงองค์กรบริษัท
มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักกฎหมำยที่เกี่ยวกับบริษัทมหำชนและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดบริษัทมีข้อกำหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ำมฝ่ ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและเน้นย้ำในเรื่องกำรมีจริยธรรมในฐำนะเป็ นองค์กรของมหำชน
กำรประเมิ นควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ 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
กำรควบคุมกำรปฏิ บตั ิ งำน (Control Activities)
คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดั ให้มคี ู่มอื ในกำรปฏิบตั งิ ำน โดยมีกำรจัดทำคู่มอื อำนำจดำเนินกำร กำหนดขอบเขต
อำนำจหน้ำทีแ่ ละวงเงินอำนำจอนุมตั ขิ องฝ่ ำยบริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ดูแลรักษำทรัพย์สนิ
และใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ จัดให้มกี ำรกระบวนกำรป้ องกำรกำรทุจริตในทุกกิจกรรมดำเนินงำน กำหนด
นโยบำยและแนวทำงคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้ควำมคุม้ ครองต่อพนักงำนผูแ้ จ้งเบำะแสกำรปฏิบตั งิ ำน
ทีไ่ 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 กำรกำหนดนโยบำยควำม
ปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใช้ขอ้ มูล สื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กรให้ผู้บริหำร 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
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ให้ขอ้ เสนอแนะต่อบริษทั และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระและจะนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินพร้อมข้อเสนอแนะ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรเป็ นประจำทุกไตรมำส รวมทัง้ รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อ
รำยงำนทำงกำรเงินตำมทีเ่ สนอต่อผูถ้ อื หุน้ ไว้ในรำยงำนประจำปี กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศทีส่ ำคัญทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับข้อมูล
ทำงกำรเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินบนพืน้ ฐำนของข้อเท็จจริง
ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ควำมสำคัญกับประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนต่ ำงๆ ภำยใต้กระบวนกำร
ติดตำมและควบคุมทีเ่ หมำะสม 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 ะทำให้เกิดควำมเสียหำยกับ
ระบบของบริษทั
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ส อบทำนระบบกำรควบคุ ม ภำยในซึ่ง ประเมิน โดยผู้บ ริห ำรและ
ผูต้ รวจสอบภำยในไม่พบประเด็นปั ญหำหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ ซึง่ สอดคล้องกับควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ตำมระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ซึง่ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดควำมเสีย่ งมีควำมเพียงพอ
และเหมำะสม ด้วยกำรดำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรดำเนินงำนทีส่ อดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยของบริษทั รวมทัง้ งบกำรเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทำขึน้ ตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
เชื่อถือได้ โดยได้นำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกระบวนกำรตรวจสอบมำพิจำรณำด้วยแล้ว
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยมีกรรมกำรบริหำร ซึง่ ฝ่ ำยบริหำรระดับสูง
เข้ำร่วมเป็ นกรรมกำรด้วย ทำหน้ำทีช่ ่วยคณะกรรมกำรบริษทั และกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้ครอบคลุมกระบวน
กำรในแผนธุรกิจและระบุถึงปั จจัยควำมเสีย่ งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้เป็ นแนวทำงกำรกำหนดกลุยุทธ์กำร
บริหำรควำมเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมำะสม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั จัดกำรควำมเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภำพซึง่ จัดให้มกี ำรประเมิน
ป้ องกัน ลด และติดตำมควบคุม และรำยงำนควำมเสีย่ งให้กบั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั ทรำบทุก
รำยไตรมำส
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
และแสดงควำมคิดเห็น ได้อย่ำงเป็ นอิสระและจะนำเสนอรำยงำนทำงกำรพร้อมข้อ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ต่ อ กำร
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ดำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเป็ นประจำทุกไตรมำส รวมทัง้ รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินที่
เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรำยงำนประจำปี กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญทัง้ ที่เกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่
ข้อมูลทำงกำรเงินบนพืน้ ฐำนของข้อเท็จจริง
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ส อบทำนระบบกำรควบคุ ม ภำยในซึ่ง ประเมิน โดยผู้บ ริห ำรและ
ผูต้ รวจสอบภำยในไม่พบประเด็นปั ญหำหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ ซึง่ สอดคล้องกับควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ตำมระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ซึง่ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดควำมเสีย่ งมีควำมเพียงพอ
และเหมำะสม ด้วยกำรดำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรดำเนินงำนทีส่ อดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยของบริษทั รวมทัง้ งบกำรเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทำขึน้ ตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
เชื่อถือได้ โดยได้นำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกระบวนกำรตรวจสอบมำพิจำรณำด้วยแล้ว
11.3 หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิ งำนของบริษทั
ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตัง้ ให้นำงสำวฤทัยชนก สุภำพงษ์ จำกบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด ทำ
หน้ำทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบภำยในอิสระและทำกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยในของบริษทั ซึง่ ผูส้ อบบัญชีภำยในมี
ควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรควบคุมภำยในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมดูแลเพื่อควบคุมควำมถูกต้องของ
กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนที่เพียงพอต่อกำรสนับสนุ นให้บริษัทบรรลุควำมสำเร็ จตำมนโยบำยเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์
ตำมทีฝ่ ่ ำยจัดกำรกำหนด
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 บริษัทฯ มีกำรกำหนดมำตรกำรไม่ให้ผู้บริหำรหรือผูม้ สี ่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
อนุ มตั ิรำยกำรที่ตนเองมีส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม อีกทัง้ คณะกรรมกำรบริษัทจะเข้ำมำดูแลบริษัทให้ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำ
หรือจำหน่ ำยไปของทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญของบริษทั หรือบริษทั ร่วม รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนบัญชีทก่ี ำหนด โดยสมำคม
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตำมมำตรฐำนบัญชีทก่ี ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีโดยเคร่งครัดและจะทำกำร
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เปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รบั กำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษทั และเปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
แนวโน้ มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคต เงื่อนไขต่ำ งๆ 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 เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทจะเปิ ดเผย
รำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษทั ย่อย บริษัทที่เกีย่ วข้องและบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนื่อง
ในอนำคต ซึง่ หำกรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นไปตำมลักษณะกำรทำธุรกิจกำรค้ำทัวไปมี
่ เงื่อนไขเป็ นไปตำมธุรกิจกำรค้ำปกติ
และเพื่อควำมจำเป็ นในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทบริษัท จะมีกำรกำหนดนโยบำยด้ำนรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน
มีค วำมเป็ น ธรรมสอดคล้อ งกับ รำคำตลำดและสอดคล้อ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์พ .ศ. 2551
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มำตรำที่ 89/12 (1) อีกทัง้ บริษัท จะนำเสนอรำยกำรดังกล่ำวที่เกิดขึน้ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อพิจำรณำและสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ทุกไตรมำส
สำหรับ กำรทำรำยกำรระหว่ำ งบริษ ัท กับ บริษ ัท ย่อ ย บริษ ัท 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
อย่ำงไรก็ต ำม รำยกำรระหว่ำ งกันที่อำจก่ อให้เ กิด ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ท่ีอ ำจเกิดขึ้นในอนำคต
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 วโยงและกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมกำกับตลำดทุนของสำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำร
บัญชีทก่ี ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
หลักกำรเกี่ ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไปในกำรท
่
ำธุรกรรมระหว่ำงบริ ษัท
และ/หรือ บริษทั ย่อย กับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
ตำมพระรำชบัญ ญัติหลัก ทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพ ย์ (พรบ.) ทัง้ นี้ ภำยใต้มำตรำ 89/12 แห่ ง ของ พรบ.
ฉบับที่ 4 (แก้ไขเพิม่ เติม พรบ.) ซึง่ กำหนดวิธกี ำรในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
หรือบุคคล- ทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง (ตำมทีน่ ิยำมไว้ในพรบ.ดังกล่ำว) ("รำยกำรระหว่ำงกัน") โดยได้กำหนดว่ำ
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“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 ณะกรรมกำรอนุมตั 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) คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนอำจกำหนดให้ธรุ กรรมทีก่ ำหนดต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรด้วยก็ได้"
ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัตดิ งั กล่ำวจึงกำหนดหลักกำรในกำรเข้ำทำธุรกรรมทีเ่ ป็ นรำยกำรระหว่ำงกันดังนี้
"ให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถอนุ มตั กิ ำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน ระหว่ำงบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย กับกรรมกำร
ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อ งได้ (ไม่ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่ดำเนิ นกำรอยู่ในปั จจุบนั และจะต้อ ง
ดำเนินกำรต่อไปรวมทัง้ รำยกำรที่จะมีขน้ึ ในอนำคต) โดยไม่ต้องขออนุ มตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั และที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในกรณี ทีร่ ำยกำรดังกล่ำวเป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำ
กับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกันด้วยอ ำนำจต่ อ รองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพ ลในกำรที่ตนมี สถำนะเป็ น
กรรมกำรผูบ้ ริหำรหรือเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ให้ฝ่ำย-บริหำรจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันเพื่อเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส "
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ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนผูต้ รวจสอบภำยในและหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิ งำนของบริษทั (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 2562
1. บจก.เค.เอส.แอล ชูกำร์โฮลดิง้ 33.29%
2. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
3.11%
3. *นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์
2.62%
4. นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์
2.47%
5. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 2.26%
6. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์
2.26%
7. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
2.24%
8. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์
2.19%
9. นำยพิรยิ พ์ ล ชินธรรมมิตร์
2.10%
10. CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH 2.06%

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) ถือหุน้ อยู่ในบริษทั ไทยชูกำร์เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 4.74%
2) มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน คือ
นำงสำวจุฑำทิพย์ อรุณำนนท์ชยั

รายงานประจาปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. นำยสุนทร อรุณำนนท์ชยั
2. นำงอำรยำ อรุณำนนท์ชยั
3. นำงสำวจุฑำทิพย์ อรุณำนนท์ชยั
4. นำงสำวจุฑำมำศ อรุณำนนท์ชยั
5. นำยตรีทพิ อรุณำนนท์ชยั
6. บจก. ทิพมำศ

15%
15%
15%
15%
15%
25%

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

บ จ ก .ป ร ะ จ ว บ - 1) ถือหุน้ อยู่ในบริษทั ไทยชูกำร์เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
อุตสำหกรรม
ร้อยละ 9.91%
ประกอบธุรกิจ
2) มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน คือ
โรงงำนผลิตน้ำตำล
1. นำยพงศ์ ชินธรรมมิตร
2. นำยวินย์ ชินธรรมมิตร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. นำยพงศ์ ชินธรรมมิตร 15.14 %
2. นำยชัชชัย ชินธรรมมิตร 8.4 %
2. นำยพิชญ์ ชินธรรมมิตร 8.4 %
3. นำยกัญจน์ ชินธรรมมิตร 8.32 %
4. นำงสำววีรธ์ มิ ำ ชินธรรมมิตร 7.82 %
4. นำยเนกข์ ชินธรรมมิตร 7.82 %

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

บจก.อุ ต สำหกรรมมิตร- 1) ถือหุน้ อยู่ในบริษทั ไทยชูกำร์เทอร์มเิ นิ้ลจำกัด (มหำชน)
เกษตร
ร้อยละ 4.18%
ประกอบธุรกิจ
2) มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน คือ
โรงงำนผลิตน้ำตำล
นำยณรงค์ เจนลำภวัฒนกุล

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. นำยประยูร เจนลำภวัฒนกุล
25.05%
2. นำยมุ เจนลำภวัฒนกุล
17.07%
3. นำยประพัทธ์ เจนลำภวัฒนกุล 12.44%
4. นำยณรงค์ เจนลำภวัฒนกุล
6.38%

1. นำยมุ เจนลำภวัฒนกุล
2. นำยประยูร เจนลำภวัฒนกุล
3. นำยประพัทธ์ เจนลำภวัฒนกุล
4. นำยณรงค์ เจนลำภวัฒนกุล
5. นำยจรูญ เจนลำภวัฒนกุล
6. นำงสำวนิตยำ ธนวิศย์
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ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

รายการระหว่ างกัน
รายละเอียดข้ อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันได้ แสดงไว้ ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ข้ อ 5 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ
ได้ สอบทานรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ แล้ วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยทัว่ ไปและ
เป็ นไปตามปกติของการดาเนินธุรกิจ
12.1 ลักษณะรายการระหว่ างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา
การกาหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ กระทาโดยคานึงถึงความเหมาะสมโดยอ้ างอิง
ได้ กบั ราคาตลาดและมีเงื่อนไขอื่นๆ ไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหว่างกัน มีดงั นี ้
12.1.1 รายการบริ การตามปกติของธุ รกิจ งวดปี 2561 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2561 และงวดปี 2562 สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
ผู้ให้ บริ การ
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิ ้ง จากัด

ผู้รับบริ การ
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด
บริ ษัท ปู่ เจ้ าคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
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บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษัท น ้าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท มิตรเกษตรอุทยั ธานี
บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิ ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปู่ เจ้ าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสาคัญ

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2562

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
ให้ บริ การเช่าโกดังกับบริษัทย่อย โดยบริ ษัท
คิดค่าบริ การตามพื ้นที่ และระยะเวลาในการเช่า
ซึง่ เป็ นตามราคาตลาด
คิดค่าบริ การตามพื ้นที่ และระยะเวลาในการเช่า
ซึง่ เป็ นไปตามราคาตลาด
บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด
ให้ บริ การเช่าโกดัง โดยคิดค่าบริ การตามพื ้นที่
และระยะเวลาในการเช่า ซึง่ เป็ นไปตามราคาตลาด
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
ให้ บริ การขนถ่ายข้ าวสาลี
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
ให้ บริ การขนถ่ายน ้าตาลเพื่อส่งออกให้ กลุม่
โรงงานน ้าตาล โดยบริ ษัทคิดค่าบริ การขนถ่าย
ตามปริ มาณสินค้ า ซึง่ เป็ นไปตามราคาตลาด
มาตรฐานทัว่ ไป

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ให้ บริ การขนส่งน ้าตาลทรายเข้ าโกดัง
โดยบริ ษัทคิดค่าบริ การปริ มาณสินค้ า
ซึง่ เป็ นไปตามราคาตลาด

39.78
12.00
1.91
3.21
0.40
6.30

63.92
9.08
4.00
1.37
7.20

1.73
5.04

-

-

-

2.26
22.47
14.99
11.82
19.23
24.89

7.49
18.86
12.27
16.21
10.72
17.53

5.73
5.63
-

7.25
4.16
0.57
3.24

-

0.44

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

ผู้ให้ บริ การ

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด

บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษัท น ้าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษัท มิตรเกษตรอุทยั ธานี จากัด
บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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รายงานประจาปี 2562

ผู้รับบริ การ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิ ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษัท มิตรเกษตรอุทยั ธานี จากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษัท น ้าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท น ้าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด
บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษัท มิตรเกษตรอุทยั ธานี จากัด
บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท น ้าตาลโรงงานนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด
บริ ษัท น ้าตาลโรงงานนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษัท น ้าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษัท มิตรเกษตร อุทยั ธานี จากัด
บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิ ้ล จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสาคัญ

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ปี
ปี 2561 2562

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด ให้ บริ การขนถ่าย
น ้าตาลทรายดิบเทกองเข้ าโกดังให้ กบั กลุม่
โรงงานน ้าตาล โดยบริ ษัทคิดค่าบริ การขนถ่าย
ตามปริ มาณสินค้ า ซึง่ เป็ นไปตามราคาตลาด

9.72
0.60
0.32
0.95
0.18
1.22
1.28

0.10
0.78
2.66
1.01
2.08
2.12
0.70
1.68
3.95

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
ให้ บริ การเปลี่ยนและคัดแยกกระสอบ,
ค่าบริ การตรวจสอบ
โดยบริ ษัทคิดค่าบริ การตามราคาตลาดทัว่ ไป

0.04
0.01
0.03
0.02
0.02
0.70

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.07

0.11
0.06
-

0.08
0.05
0.01
0.01
0.02
0.11

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด ให้ บริ การรับ
ฝากเก็บสินค้ าน ้าตาลเพื่อส่งออก โดยคิด
ค่าบริ การตามปริ มาณสินค้ า และระยะเวลา
การฝากซึง่ เป็ นไปตามราคาตลาด

0.78
6.74
8.97
9.06
6.59
1.26
3.40
13.70

3.54
17.44
8.27
6.74
6.61
1.07
5.88
11.03

เป็ นเงินชดเชยค่าขนส่งน ้าตาลที่นามาผ่านท่า
โดยคิดค่าชดเชยตามระยะทาง และปริ มาณ
สินค้ าผ่านท่าอยู่ภายใต้ บญ
ั ชีสว่ นลดจ่าย ซึง่
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
จะใช้ อตั รามาตรฐานในการคิดค่าชดเชย

0.13
0.51
0.53
1.08
0.02
2.06

0.40
0.24
0.31
0.97
0.58
0.08
0.34

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด ให้ บริ การเปลี่ยน
คัดแยกกระสอบและนวดน ้าตาลทราย
โดยบริ ษัทคิดค่าบริ การตามราคาตลาดทัว่ ไป

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

ผู้ให้ บริ การ

รายงานประจาปี 2562

ผู้รับบริ การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสาคัญ

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปู่ เจ้ าคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิ ้ล จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิ ้ล จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
ให้ บริ การไฟฟ้าและน ้าประปา และอื่นๆ
โดยคิดค่าบริ การตามที่จ่ายจริ ง
บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด ให้ บริ การ
ไฟฟ้าและน ้าประปา โดยคิดค่าบริ การ
เป็ นไปตามตลาดทัว่ ไป
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
ให้ บริ การผ่านท่าเทียบท่า บริ การรถตัก บริการชัง่
น ้าหนักสินค้ า และส่วนกลาง สาธารณูปโภคโดยคิด
ค่าบริ การเป็ นไปตามตลาดทัว่ ไป
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ให้ บริ การส่วนกลาง สาธารณูปโภค
โดยคิดค่าบริ การเป็ นไปตามตลาดทัว่ ไป
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด ให้ บริ การรถตัก
รถฟอคลิฟโดยคิดค่าบริการเป็ นไปตามตลาดทัว่ ไป
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
ให้ บริ การรักษาความปลอดภัยให้ กบั กลุม่ บริ ษัท
โดยบริ ษัทคิดค่าบริ การตามราคาตลาดทัว่ ไป
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
ให้ บริ การเช่าถังเก็บน ้ามัน ตามราคาตลาดทัว่ ไป
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
ค่าภาษี โรงเรื อน, อากรแสตมป์ , ค่าความเสียหาย
ค่าบริ หารจัดการ และให้ บริ การรถดูดฝุ่น
โดยบริ ษัทคิดค่าบริ การตามที่จ่ายจริ งและตามราคา
ตลาดทัว่ ไป

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด
บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริษัท ปู่ เจ้ าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์ มนิ อล จากัด
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิ ้ล จากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิ ้ล จากัด (มหาชน)

บริ ษัท อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
บริ ษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษัท โงวฮก จากัด
บริษัท ปู่ เจ้ าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์ มนิ อล จากัด
บริษัท ปู่ เจ้ าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์ มนิ อล จากัด
บริษัท ปู่ เจ้ าฯคอนเทนเนอร์ เทอร์ มนิ อล จากัด
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มูลค่ า (ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2562

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ขายสินค้ ากระสอบและบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
รวมทังให้
้ บริ อการบรรจุสนิ ค้ าให้ กบั กลุม่ บริ ษัท
โดยคิดมูลค่าสินค้ าตามราคาตลาดทัว่ ไป

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด
ขายน ้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีให้ กบั
กลุม่ บริ ษัทโดยคิดมูลค่าสินค้ าตามราคาตลาดทัว่ ไป
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ให้ บริ การท่าเทียบเรื อ เป็ นไปตามราคาตลาด
ทัว่ ไป
บริ ษัท ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด ได้
เรี ยกเก็บค่าดอกเบี ้ยผิดนัดชาระหนี ้
บริ ษัท ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด ได้
เก็บค่าเช่าที่ดนิ เป็ นไปตามราคาตลาดทัว่ ไป

0.25
0.18
1.13
-

0.09
0.16
0.79

1.21
0.24

1.43
0.24

-

0.12

0.01
-

3.60

1.40

-

0.10
0.07
0.03
0.06
0.05
7.00
0.73
6.91
0.26
0.18
-

6.12
0.08
0.64
0.07
0.66
0.05
0.11
1.28
7.05
7.20
5.74
0.17

61.13
0.42
0.40

69.45
0.28
0.07
1.67
0.47

-

1.52

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ บริ การ

รายงานประจาปี 2562
ผู้รับบริ การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสาคัญ

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ปี 2561

ปี 2562

บริ ษัท ปู่ เจ้ าฯคอนเทนเทอร์ เทอร์ มินอล

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษัท ปู่ เจ้ าฯ คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล ได้ รับ
จ้ างบริ หารท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์ โดย
ค่าบริ การเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้ ร่วมกัน

46.18

55.22

บริ ษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิ ้ล จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)

-

0.56

-

0.02

เทรดดิ ้ง จากัด

ซื ้อน ้าตาลทรายเพื่อชดเชยความเสียหาย

บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด

ผู้รับ

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด

ผู้จ่าย

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด
(มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด ซื ้อกระสอบ
น ้าตาล

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสาคัญ
รายได้ เงินปั นผล

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ปี 2561 ปี 2562
63.14
41.18
1.60

รายการบริ การระหว่างกันข้ างต้ นเป็ นไปตามเงื่อนไขการให้ บริ การตามปกติของธุรกิจ ซึง่ ได้ ผา่ นการสอบทานจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
อนึ่ง เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทาธุรกรรมที่เป็ น
รายการปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจหรื อเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และให้ จดั ทารายงานสรุ ปการทาธุรกรรมเพื่อรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
12.1.2 ปริมาณรายการคงค้ างและรายการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทที่มีรายการคงค้ างระหว่ างกัน
บริษัท
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
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บุคคล / นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด

ประเภทรายการ
เจ้ าหนี ้การค้ า
เงินมัดจารับค่าเช่าโกดัง
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้อื่น

มูลค่ ารายการ (ล้ าน
บาท)
ปี 2561
ปี 2562
1.04
11.22
8.22
0.24
5.26
0.60

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริษัท
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิ ้ล จากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษัท ที เอส เทรดดิ ้ง จากัด

บริษัทที่มีรายการคงค้ างระหว่ างกัน
บริษัท
บุคคล / นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน) บริ ษัท ปู่ เจ้ าฯ คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด
บริ ษัท น ้าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุ งไทย จากัด

บริ ษัท น ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด

บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท มิตรเกษตร อุทยั ธานี จากัด
บริ ษัท ปู่ เจ้ าคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด
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รายงานประจาปี 2562
ประเภทรายการ
เงินมัดจารับค่าเช่าโกดัง
ลูกหนี ้อื่น
รายได้ คา่ เช่าที่ดนิ และโกดังค้ างรับ
เงินมัดจารับค่าเช่าโกดังและที่ดนิ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ลูกหนี ้อื่น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เงินมัดจารับค่าเช่าโกดังและที่ดนิ
ลูกหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้ทรัพย์สนิ
เจ้ าหนี ้อื่น
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

ประเภทรายการ
เงินมัดจารับ
ลูกหนี ้การค้ า
ส่วนลดค้ างจ่าย
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
ส่วนลดค้ างจ่าย
ลูกหนี ้การค้ า
ส่วนลดค้ างจ่าย
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
ส่วนลดค้ างจ่าย
ส่วนลดค้ างจ่าย
ลูกหนี ้การค้ า
ส่วนลดค้ างจ่าย
ส่วนลดค้ างจ่าย
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้การค้ า
ส่วนลดค้ างจ่าย
ลูกหนี ้อื่น
ส่วนลดค้ างจ่าย
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น

ปี 2561
1.74
0.01
22.25
0.99
0.26
0.59
4.65
0.02
0.05
1.51
0.01
0.26

ปี 2562
1.96
0.01
25.19
0.46
0.08
0.36
0.44
5.16
0.32
0.03
0.69

มูลค่ ารายการ (ล้ าน
บาท)
ปี 2561
ปี 2562
0.40
0.40
0.83
2.79
1.08
1.65
6.11
0.02
0.40
1.74
0.25
0.13
0.37
0.50
4.35
0.02
0.80
0.31
0.13
2.42
0.85
0.26
0.16
1.13
1.48
3.27
0.40
0.01
1.74
1.79
0.34
0.01
0.02
0.10
1.03
0.88
0.02
-

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่มีรายการคงค้ างระหว่ างกัน
บริษัท
บุคคล / นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด
บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท น ้าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษัท มิตรเกษตร อุทยั ธานี จากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษัท ปู่ เจ้ าคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด

บริ ษัท โงวฮก จากัด
บริ ษัท อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
บริษัท
บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด

บุคคล / นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษัท ปู่ เจ้ าคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด

143

รายงานประจาปี 2562

ประเภทรายการ
ลุกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
เงินมัดจาจ่ายค่าเช่าโกดัง
เงินมัดจาจ่ายค่าเช่าโกดัง
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินมัดจารับ
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า
ประเภทรายการ
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้อื่น
ค่าจ้ างบริ หารค้ างจ่าย
เงินประกันความเสียหาย

มูลค่ ารายการ (ล้ าน
บาท)
ปี 2561
ปี 2562
0.07
0.02
2.02
1.20
1.20
1.12
1.13
0.15
0.33
0.01
0.37
0.08
0.55
0.74
0.37
0.13
0.08
0.04
0.04
9.86

0.06
0.04
0.25
0.35
0.20
0.08
0.14
0.04
0.55
7.98

ปี 2561
0.01
-

ปี 2562
0.02
0.31
0.32

8.39
9.40

7.14
-

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

12.1.3 ค่ าเช่ าที่ดิน งวดปี 2561 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2561 และงวดปี 2562 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562
ผู้ให้ เช่ า
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)

ผู้เช่ า
บริษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส จี เทรดดิ ้ง จากัด

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

มูลค่ ารายการ (ล้ าน
บาท)

ลักษณะรายการที่สาคัญ
เช่าที่ดนิ พื ้นที่ขนาด 11,413.50 ตารางเมตร อาคาร
สร้ างคลังสินค้ าแบบเทกองเพื่อไว้ เก็บสินค้ ารับฝาก
เช่าที่ดินพื ้นที่ขนาด 7,013 ตารางเมตร
สร้ างอาคารสานักงานและอาคารโรงงานผลิต
เช่
่ดินพื ้นที่ขนาด 520 ตารางเมตร
แป้างทีสาลี
สร้ างอาคารพักอาศัย เพื่อให้ เช่า
เช่าที่ดินพื ้นที่ขนาด 6,000 ตารางเมตร
สร้ างอาคารคลังสินค้ าแบบเทกอง เพื่อให้ เช่า
เช่
คลัางทีสิ่ดนินค้พืา ้นที่ขนาด 2,880 ตารางเมตร
สร้ างอาคารคลังสินค้ าแบบเทกอง เพื่อให้ เช่า
เช่
คลัางทีสิ่ดนินค้พืา ้นที่ขนาด 6,526 ตารางเมตร
สร้
น่ น ้ามันปาล์ม
คลัางงอาคารโรงกลั
สินค้ า
เช่าที่ดินพื ้นที่ขนาด 4,500 ตารางเมตร
เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ
เช่าที่ดินพื ้นที่ขนาด 18,438 ตารางเมตร
เช่าที่ดินพื ้นที่ขนาด 14,460 ตารางเมตร
เช่าที่ดินพื ้นที่ขนาด 2,250 ตารางเมตร
เช่าที่ดินพื ้นที่ขนาด 6,796 ตารางเมตร
เพื่อประกอบธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์

ปี 2561
7.62

ปี 2562
7.61

5.41

5.41

0.22

0.22

2.52

2.52

1.21

-

2.74

2.74

0.74

-

18.81
6.00
2.02
4.40

18.81
6.00
2.70
4.80

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล : บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) ให้ บริ ษัทย่อยเช่าที่ดิน
เพื่อประกอบธุรกิจโดยมีสญ
ั ญาให้ เช่าที่ดินอายุสญ
ั ญาเช่าคราวละ 1 ปี และ 3 ปี ซึ่งเมื่อครบกาหนดตามสัญญาจะสามารถ
ต่ออายุสญ
ั ญาให้ จนครบกาหนดการเช่า 30 ปี ซึ่งเป็ นรายการที่ดาเนินตามธุรกิจปกติไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้ องการกาหนดราคาสอดคล้ องกับอัตราปกติที่สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั การ
ทารายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ ยวข้ องกันคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ สอบทานรายการระหว่างกัน
ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค วามเห็ น ว่า รายการดัง กล่า วเป็ น รายการที่ ด าเนิ น ตามธุ ร กิ จ ปกติ มี ค วามจ าเป็ น และ
ความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
12.1.4 เงินกู้ยมื / เงินให้ ก้ ยู มื ระหว่ างบริษัทและบริษัทย่ อย งวดปี 2562 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562

ผู้ก้ ู
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิ ้ล จากัด(มหาชน)

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด
บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
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ยอดยกมา

กู้เพิ่ม

ชาระคืน

1 ม.ค. 62

ระหว่ างงวด

ระหว่ าง
งวด

45
120
10

-

(28)

10

22
-

82
7

ผู้ให้ ก้ ู

หน่วย : ล้ านบาท
ยอด
ดอกเบีย้
คงเหลือ
จ่ าย
31 ธ.ค. 62

ปี 2562
0.34

(20)

17
120
-

(77)
(7)

27
-

2.22
0.03

ข้ อมูลบริษัท

2.10
0.13

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล : เป็ นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯและบริ ษัทย่อยเพือ่ ใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการซึง่ เป็ นเงินกู้ยืมกาหนดระยะเวลาคืนเงินต้ นภายใน 1 ปี ถึง 10 ปี โดยชาระดอกเบี ้ยทุกเดือน และทุกๆ 3
เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยเท่ากับเงินฝากประจา 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์บวกด้ วยร้ อยละ 0.75 ต่อปี และอัตราร้ อยละ
MLR-2 ซึง่ ต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินและผู้ให้ ก้ ยู งั ได้ รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี ้ยสูงกว่าเงินฝากจากสถาบัน
การเงิน และในกรณีผ้ ใู ห้ ก้ ยู มื เงินมีต้นทุนทางการเงินอัตราดอกเบี ้ยจะเท่ากับอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยมื จากสถาบัน
การเงิ นที่ผ้ ูให้ ก้ ูยืมเงิ นมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ สอบทานระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการช่วยเหลือทางการเงิ นในการดาเนิ นตามธุ รกิ จปกติมีความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
12.1.5 การคา้ ประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับวงเงินสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน ดังนี ้
วงเงินเบิกเกินบญชี วงเงินหนังสือค ้าประกัน วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ วงเงินเจ้ าหนี ้ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิต สัญญาซื ้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า และวงเงิ นกู้ยืมระยะยาว โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค ้าประกันโดย
จดจานองที่ดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ า อาคารโรงงาน เครื่ องจักร รวมทังอาคารโรงงานระหว่
้
างก่อสร้ างและเครื่ องจักรระหว่าง
ติดตังเมื
้ ่อก่อสร้ างและติดตังแล้
้ วเสร็ จ สิทธิการเช่าที่ดินที่ตงอาคารโรงงานของบริ
ั้
ษัทและบริ ษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น ข้ อ ที่ 13 และ 14 พร้ อมทัง้ ท าประกันภัย สิ่ง ปลูก สร้ างและเครื่ อ งจักรพร้ อมอุป กรณ์ ในวงเงิ น สูงสุดที่ บริ ษัท
ประกันภัยจะพึงรับได้ โดยยกประโยชน์ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สนิ ให้ แก่ธนาคารผู้ให้ ก้ เู ป็ นผู้รับผลประโยชน์
ในระหว่างปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ปลดภาระจานองหลักทรัพย์รวมทังทรั
้ พย์สนิ ใดๆ ที่ให้ ไว้ เป็ น
หลักประกันแก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู และปรับเงื่อนไขการกู้ยมื เป็ น Negative Pledge
12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นนันมี
้ ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ ซึ่งในปี 2561 และในปี 2562 ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทย่อยและกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ซึ่งเป็ นรายการที่ดาเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้ องการกาหนดราคา
อัต ราค่ า บริ ก าร และ/หรื อ อัต ราดอกเบี ย้ เป็ น การก าหนดตามราคาที่ ส อดคล้ อ งกับ อัต ราปกติ ที่ สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ กับการทารายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ ยวข้ องกัน ซึ่งได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจาปี 2561 และปี 2562 แล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ ส อบทานรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อันได้ แก่
รายการเช่าโกดัง เช่าที่ดิน ค่าบริ การต่างๆ เงินกู้ยืม ดอกเบี ้ยเงินกู้และอื่นๆ ซึง่ ได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจาปี 2561 และปี 2562 แล้ ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ดาเนินตามธุรกิจปกติมีความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
12.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการทารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนันต้
้ องอยู่บนพื ้นฐานของความจาเป็ น
ความสมเหตุส มผลและเป็ นการดาเนินการเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นไปในราคาและเงื่อนไข
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ที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกบั บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ องกันและในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญบริ ษัทฯจะ
จัดให้ ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
โดย
กาหนดให้ มีการออกเสียงในที่ประชุมนันๆกรรมการหรื
้
อ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ การ
ดาเนินการใดๆ จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.4 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการค้ าตามปกติของการดาเนินธุรกิจ เช่น เช่าโกดัง บริ การขนถ่ายสินค้ า บริ การรับฝากสินค้ า ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าขนส่งระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันรายการดังกล่าวจะยังคงมีอยูใ่ นอนาคต ซึ่ง
บริ ษัทจะดาเนินการโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญและราคาที่คิดต้ องเป็ นไปตามราคาตลาด
รายการเช่ าพืน้ ที่ จะเป็ นไปตามราคาตลาดและเป็ นราคาค่าเช่าที่เท่ากับการให้ บคุ คลอื่นเช่า
รายการกู้ยืมเงินกับบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงิ นกับบุคคลที่อาจมีความ
ในอนาคต เว้ นแต่เป็ นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัทบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมตามความเหมาะสม

ขัดแย้ ง

รายการพิเศษอื่นๆ เป็ นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้ อ 1- 4
รายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี่ ยวกับ
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จะปฏิ บตั ิให้เป็ นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่
สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุปรายงานผู้สอบบัญชี
1) ผู้สอบบัญชี
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
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ปี 2560

ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี 2561

ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี 2562

ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
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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2560

%

หน่วย : พันบาท

งบตรวจสอบ
2561
%

2562

%

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

117,289
299,277
545,879
62,374
15,148
1,039,967
831
7,937
4,031,627
4,788
23,534
4,068,717
5,108,684

2.30
5.86
10.69
1.22
0.30
20.36
0.02
0.16
78.92
0.09
0.46
79.64
100.00

631,654
335,815

12.60
6.70

819,272
230,620

15.00
4.22

581,858
114,072

11.39
2.23

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

102,400
1,467
19,751
18,947
838,495
169,892
5,665
1,504
12,888
388,817
827
579,593
1,418,088

2.00
0.03
0.39
0.37
16.41
3.33
0.11
0.03
0.25
7.61
0.02
11.35
27.76

191,664
191,664
17,424

3.82
3.82
0.35

191,664
191,664
17,424

3.51
3.51
0.32

191,664
191,664
17,424

3.75
3.75
0.34

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

19,200
1,373,946
1,628,834
3,231,068
459,528
3,690,596
5,108,684

0.38
26.89
31.88
63.25
9.00
72.24
100.00

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
ฐานะการเงิน
2560
สิ นทรัพย์
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
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

-149-

%

งบตรวจสอบ
2561
%

2562

%

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

3,848
42,718
27,000
1,462
62,373
1,280
138,681
1,080,514
363
296,615
1,710,891
28,378
3,116,761
3,255,442

0.12
1.31
0.83
0.04
1.92
0.04
4.26
33.19
0.01
9.11
52.55
0.87
95.74
100.00

18,000
32,549

0.54
0.98

179,000
33,698

5.54
1.04

253,000
42,810

7.77
1.32

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

102,400
916
6,347
5,041
410,514
137,000
169,892
3,614
19,647
5,354
253,036
464
589,007
999,521

3.15
0.03
0.19
0.15
12.61
4.21
5.22
0.11
0.60
0.16
7.77
0.01
18.09
30.70

191,664
191,664
17,424

5.80
5.80
0.53

191,664
191,664
17,424

5.93
5.93
0.54

5.89
5.89
0.54

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

191,664
191,664
17,424
19,200
1,040,650
986,983
2,255,921
3,255,442

0.59
31.97
30.32
69.30
100.00

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนรวม
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
งบกาไร (ขาดทุน)

งบตรวจสอบ
2560

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
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี

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

17.22
6.47
76.31
100.00

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

116,612
26,449
143,061

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

0.30
383,327
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%

6.61
1.50
8.11

2561
459,970
36,513
1,525,263
2,021,746

%

2562

%

22.75
1.81
75.44
100.00

553,155
30,550
2,007,480
2,591,185

21.35
1.18
77.47
100.00

240,184 11.88
23,027
1.14
1,257,619 62.20
1,520,830 75.22
500,916 24.78
29,232
1.45
(38,305 ) (1.89)
(202,143 ) (10.00)
(36,915 ) (1.83)
252,785
12.50
(51,029 ) (2.52)
201,756
9.98

319,536
21,970
1,744,477
2,085,983
505,202
25,033
(44,054 )
(206,631 )
(32,882 )
246,668
(45,894 )
200,774

12.33
0.85
67.32
80.50
19.50
0.97
(1.70 )
(7.97 )
(1.27 )
9.52
(1.77 )
7.75

165,426
35,348
200,774

6.38
1.36
7.75

164,643
37,113
201,756

0.43
383,327

8.14
1.84
9.98

0.43
383,327

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
งบกาไร (ขาดทุน)

งบตรวจสอบ
2560

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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176,744
114,027
290,771

%
60.78
39.22
100.00

2561
264,788
36,513
301,301

%

2562

%

87.88
12.12
100.00

286,698
30,550
317,248

90.37
9.63
100.00

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
32.67
23,027
7.64
121,456
40.31
179,845
59.69
41,176
13.67
19,515
6.48
(4,720 ) (1.57 )
(70,058 ) (23.25 )
(72,291 ) (23.99 )
(26,432 ) (8.77 )
67,035
22.25
(19,508 ) (6.47 )
47,527
15.77

102,985
21,970
124,955
192,293
64,740
22,453
(2,782 )
(83,198 )
(23,226 )
170,280
(21,880 )
148,400

32.46
6.93
39.39
60.61
20.41
7.08
(0.88 )
(26.22 )
(7.32 )
53.67
(6.90 )
46.78

0.25
383,327

0.12
383,327

0.39
383,327

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่ อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากการดาเนินงาน
รายได้เงิ นปันผล
ขาดทุนจากราคาทุนของสิ นค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิ ทจี่ ะได้รับ (โอนกลับรายการ)
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจาหน่ าย
กาไรจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุนหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กาไรจากการจาหน่ ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หนี้ สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ค่าเสื่อมราคา
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์
(กาไร)ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดาเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขาย
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

-152-

งบตรวจสอบ
2561

2562

183,444

252,785

246,669

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

78
(1,294 )
8,353
7
(1,074 )
132,042
4,530
2,526
(791 )
36,915
434,077

1,581
(2,882 )
3,061
2,496
7
3,460
141,114
(1,510 )
(11 )
3,882
(283 )
32,882
430,466

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

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

(38,548 )
324,719
24,852
972
1,895
1,593

(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)
182,516
782
6,407
(40,007 )
149,698

(107,829 )
2,716
(487 )
(911 )
709
640,147
281
4,508
(51,916 )
593,020

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท

รายการ
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดรับจากเงิ นปันผล
เงิ นสดรับจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
เงิ นสดรับจากการจาหน่ ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
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 ้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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งบตรวจสอบ
2561

2562

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

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

(289 )
(102,942 )
3,625
(99,606 )

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 )
(49,832 )
(18,623 )
34,151
(5,747 )
(90,870 )
(16,968 )
131,875
114,907

(237,414 )
(11,823 )
82,292
(199,398 )
(791 )
(33,114 )
(61,332 )
(29,452 )
(491,032 )
2,382
114,907
117,289

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท

รายการ
2560
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
ผลกาไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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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งบตรวจสอบ
2561

2562

106,699

67,035

170,280

(59,291 )
3
(479 )
(7,030 )
28,440
(751 )
1,108

(41,176 )
(1,294 )
3
70,058
29,996
68
510

(160 )
31,418
99,957

(672 )
26,429
150,957

(64,740 )
(2,882 )
3
34,811
(415 )
1,936
(2,269 )
23,226
159,950

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

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

(24,717 )
(931 )
24,852
(705 )
(3,589 )

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

7,384
1,893
2,184
(891 )
464
165,894
2,449
(19,405 )
148,938
ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ (ต่ อ)
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท

รายการ
2560
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 นสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงิ นปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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งบตรวจสอบ
2561

2562

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

64,740
77,000
(82,000 )
(336 )
(56,252 )
637
3,789

(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

74,000
(1,757 )
10,000
(48,000 )
82,292
(199,398 )
(608 )
(23,123 )
(61,332 )
(167,926 )
(15,199 )
19,047
3,848

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

13.1.3 อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินรวม

หน่ วย

2560

งบตรวจสอบ
2561

2562

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

1.10
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

1.24
0.50
0.58
9.23
39.55
2.94
124.15
12.10
30.17
133.53

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%
%
%
%
%
%

26.20
11.51
1.36
36.13
8.00
4.69

24.28
22.88
1.45
32.36
9.84
6.06

19.50
17.80
0.97
128.60
7.67
5.52

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์

%
%
เท่า

2.87
7.19
0.36

3.85
8.52
0.39

3.80
8.37
0.50

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

0.63
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

0.38
0.83
19.48
30.55
0.16
0.43
9.63
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจาปี 2562

หน่ วย

2560

งบตรวจสอบ
2561

2562

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

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

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)

0.34
0.11
0.39
10.42
35.03
3.27
111.63
(73.68)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%
%
%
%
%
%

47.31
20.74
26.77
208.90
26.28
4.50

59.69
34.87
20.14
127.75
13.13
2.19

60.61
59.74
27.48
78.59
36.69
6.71

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์

%
%
เท่า

2.90
3.91
0.11

1.45
2.47
0.11

4.58
5.91
0.12

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลต่อหุน้
กาไรสุทธิต่อหุน้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้

เท่า
เท่า
เท่า
%
บาท
บาท
บาท

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

0.44
0.71
7.28
41.33
0.20
0.39
5.89
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
14.1.1 ภาพรวมการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
บริ ษทั มีรายได้รวมในปี 2562 จานวน 2,616.22 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 จานวน 2,050.98 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจานวน 565.24 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.56
ในปี 2562 บริ ษ ัท จึ ง มี โ ครงสร้ า งรายได้เปลี่ ย นแปลงจากปี ที่ ผ่า นมาโดยมี ร ายได้ร วม 2,616.22 ล้านบาท
แบ่ งออกเป็ น รายได้จ ากการขายแป้ งสาลี จ านวน 1,476.45 ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56.43 รายได้ค่ าธรรมเนี ย ม
ขนถ่ายและบริ การจานวน 182.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.99 รายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้าจานวน 114.79 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 4.39 รายได้จากการขายน้ ามันปาล์มจานวน 492.95 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.84 รายได้จากการขาย
กระสอบพลาสติกจานวน 34.02 ล้านบบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.30 รายได้ค่าเช่าคลังสิ นค้าและค่าเช่าโรงงานจานวน 7.04
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.27 รายได้บริ การท่าเที ยบเรื อคอนเทนเนอร์ จานวน 208.76 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.98
รายได้ขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 30.55 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.17 รายได้ค่าเช่าห้องพักอาศัยจานวน 1.49 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.06 และรายได้อื่นรวมจานวน 25.03 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.96 ของรายได้รวม ทาให้รายได้รวม
ในปี 2562 เปรี ยบเที ยบกับปี 2561 เพิ่มขึ้นจานวน 565.24 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.56 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ รวมในปี
2562 จานวน 165.43 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2561 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิรวมจานวน 164.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 0.78
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นร้อยละ 0.48 ปั จจัยสาคัญที่ ทาให้กาไรสุ ทธิ โดยรวมเพิ่มขึ้น คื อ บริ ษทั มีกาไรจากธุ รกิ จขนถ่ายและ
บริ การรับฝากเก็บสิ นค้าเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
สาหรับผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการในปี 2562 บริ ษทั ฯ มี กาไรสุ ทธิ 148.40 ล้านบาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี
2561 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 47.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 100.87 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 212.24 เนื่ องจากในปี 2561
บริ ษทั ฯ ได้รับรู ้ผลขาดทุนจากการลดเงินลงทุนบริ ษทั ย่อยจานวน 70.06 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ มีรายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั
ย่อยจานวน 41.18 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยจานวน 64.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
23.56 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.23 ดังนั้นเมื่อตัดรายการดังกล่าว บริ ษทั ฯมีกาไรสุทธิหลังหักผลขาดทุนจากการลดเงิน
ลงทุนและเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย ในปี 2561 จานวน 76.41 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 จานวน 83.66 ล้านบาท
เท่ากับบริ ษทั ฯมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจานวน 7.25 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.49
สาเหตุหลักเกิ ดจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขนถ่ายและบริ การเพิ่มขึ้น และบริ ษทั ฯ มี การชาระคื นเงิ นกูใ้ ห้กับ
สถาบันการเงิน ทาให้ตน้ ทุนทางการเงินบริ ษทั ลดลง
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14.1.2 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน

รายได้ จากงบกาไรขาดทุนรวม
หน่วย : พันบาท
โครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ

2560
มูล ค่ า

ธุรกิจบริการ
ธุรกิจขนถ่ายและบริ การ
ธุรกิจรับฝากเก็บสิ นค้า
ธุรกิจเช่ าคลังสิ นค้า/โรงงาน/ทีด่ ิน
ธุรกิจท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์
ธุรกิจเช่ าให้เช่ าห้องพักอาศัย
ธุรกิจรับผลิตและบรรจุน้ ามันปาล์ม
รวมธุรกิจบริการ
ธุรกิจขายสิ นค้ า
ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี
ธุรกิจโรงงานน้ ามันปาล์ม
ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก
ธุรกิจโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์
รวมธุรกิจขายสิ นค้ า
ธุรกิจขายอสั งหาริมทรัพย์
รายได้ อื่น
กาไรจากการแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้ อื่น
รายได้ รวม

2561
%

มูล ค่ า

2562
%

มูล ค่ า

%

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

182,791
114,795
7,040
208,764
1,492
38,274
553,156

6.99
4.39
0.27
7.98
0.06
1.46
21.14

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

1,476,449
492,953
34,016
4,061
2,007,479
30,550

56.43
18.84
1.30
0.16
76.73
1.17

485
23,532
24,017
1,787,274

0.03
1.32
1.34
100.00

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

0.21
1.21
1.43
100.00

11
25,023
25,034
2,616,219

0.00
0.96
0.96
100.00

หมายเหตุ รายได้หกั รายการระหว่างกันแล้ว
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการดาเนินธุรกิจแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจบริ การ ธุรกิจขายสิ นค้า และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
1. ธุรกิจบริ การ ได้แก่ ธุรกิจขนถ่ายสิ นค้าและบริ การ ธุรกิจรับฝากเก็บสิ นค้า ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน
ธุรกิจท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์ ธุรกิจรับจ้างผลิตและบรรจุน้ ามัน และธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัย
2. ธุรกิจขายสิ นค้า ได้แก่ ธุรกิจโรงงานแป้ งสาลี ธุรกิจโรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก
และธุรกิจบรรจุภณั ฑ์
3. ธุรกิจขายอสังหาริ มทรัพย์
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ธุรกิจขนถ่ ายและบริการ
ตารางแสดงปริมาณสินค้ าหลักส่ งออก
ปริมาณสินค้ าออก
น้ าตาลทรายดิบ (BULK)
น้ าตาลทรายขาว
รวมสินค้ าออก

2560
185,287.48
215,992.00
401,279.48

หน่วย : เมตริ กตัน
2561
2562
275,195.77
358,770.90
431,955.10
474,547.55
707,150.87
833,318.45

จากตารางจะเห็นได้วา่ ปริ มาณน้ าตาลส่ งออกในปี 2560 มีจานวน 4.01 แสนตัน ในปี 2561 มีจานวน 7.07 แสนตัน
และในปี 2562 มีจานวน 8.33 แสนตัน เมื่อเปรี ยบเทียบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2562 มีปริ มาณน้ าตาลส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560
จานวน 4.32 แสนตัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.67 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 126.17 ตัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.84
ดังนั้น ในปี 2562 จึ งท าให้ บ ริ ษ ัท มี รายได้ข นถ่ ายและบริ ก ารจ านวน 182.79 ล้านบาท ในปี 2561 จ านวน
155.09 ล้านบาท และในปี 2560 จานวน 111.69 ล้านบาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 จานวน 71.10 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.67 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 27.70 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 17.86
ธุรกิจรับฝากเก็บสินค้ า
ปริมาณสินค้ าเข้ า
น้ าตาลทรายดิบ (BULK)
น้ าตาลทรายขาว
รวมสินค้ าเข้ า

2560
227,621.40
217,264.25
444,885.65

หน่วย : เมตริ กตัน
2561
2562
234,169.67
385,429.01
445,912.65
463,153.25
680,082.32
848,582.26

จากตารางจะเห็ นได้ว่าปริ มาณน้ าตาลเข้ามาใช้บริ การในปี 2560 มีจานวน 4.45 แสนตัน ในปี 2561 มีจานวน
6.80 แสนตัน และในปี 2562 มี จานวน 8.48 แสนตัน เมื่ อเปรี ยบเที ยบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2562 มี ป ริ มาณน้ าตาลเข้ามา
ใช้บริ การเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 4.04 แสนตัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.74 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 1.68 แสนตัน
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.78
ดังนั้นในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้รับฝากสิ นค้าจานวน 114.79 ล้านบาท ในปี 2561 มีจานวน 71.36 ล้านบาท
และในปี 2560 มีจานวน 19.79 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมาพบว่าในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จานวน 95 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 479.92 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 43.43 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.87
ธุรกิจให้ เช่ าคลังสินค้ า/โรงงาน
บริ ษทั มีรายได้จากการให้เช่าคลังสิ นค้าโรงงานและที่ดินในปี 2560 จานวน 87.98 ล้านบาท ในปี 2561 จานวน 56.85
ล้านบาท และในปี 2562 จานวน 7.04 ล้านบาท จะเห็นได้วา่ รายได้ลดลงตั้งแต่ในปี 2561 เนื่ องจากบริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรม
น้ ามัน จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ยกเลิกสัญญาให้เช่าโรงงานกับบริ ษทั อื่นในช่วงเดือนสิ งหาคม 2561
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ธุรกิจท่ าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์
บริ ษ ัทมี รายได้จากการให้บ ริ การท่ าเที ยบเรื อคอนเทนเนอร์ ในปี 2560 จานวน 83.18 ล้านบาท ในปี 2561
จานวน 175.24 ล้านบาท และในปี 2562 จานวน 208.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 และปี 2561 บริ ษทั มีรายได้จากการ
ให้บริ การท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีลูกค้ามาใช้บริ การท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์มากขึ้น
ธุรกิจให้ เช่ าห้ องพักอาศัย
บริ ษทั มีอาคารพักอาศัยขนาด 45 ห้อง ตั้งอยูใ่ นซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการให้เช่าห้องพักอาศัย จานวน 1.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่
ผ่านมา
ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายแป้ งสาลีให้กบั ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมผลิตขนมปั ง บะหมี่สด บะหมี่สาเร็ จรู ป
และผูป้ ระกอบการรายย่อย ได้แก่ เบเกอรี่ ขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว และขนมอบนานาชนิ ด นอกจากนี้ ยงั มีผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ส่วนหนึ่ง คือ ราข้าวสาลี ซึ่งจะจาหน่ายให้แก่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ในปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการขายแป้ งสาลีจานวน 1,303.30 ล้านบาท ในปี 2561 จานวน 1,399.79 ล้านบาท
ในปี 2562 จานวน 1,476.45 ล้านบาท จึงทาให้บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิในปี 2560 จานวน 105.65 ล้านบาท และในปี 2561 จานวน
106.59 ล้านบาท และในปี 2562 จานวน 101.28 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
ธุรกิจโรงกระสอบ
บริ ษ ัทเป็ นผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายกระสอบพลาสติ กสานให้กับ ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานน้ าตาล
โรงงานแป้ งสาลี และผูป้ ระกอบการรายย่อย ได้แก่ ข้าวสาร น้ าแข็ง ดิน ทราย เป็ นต้น
บริ ษทั มีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติก ในปี 2560 จานวน 42.27 ล้านบาท ในปี 2561 จานวน 25.84 ล้านบาท
และในปี 2562 จานวน 34.01 ล้านบาท
กาไรขั้นต้ น
บริ ษ ัท มี ก าไรขั้น ต้น รวมในปี 2560 จ านวน 461.98 ล้านบาท ในปี 2561 จ านวน 500.92 ล้านบาท และ
ในปี 2562 จานวน 505.20 ล้านบาท บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จานวน 43.22 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.36 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 4.29 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01
กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั มี กาไรสุ ท ธิ ในปี 2560 จานวน 116.61 ล้านบาท ในปี 2561 จานวน 164.64 ล้านบาท และในปี 2562
จานวน 165.43 ล้านบาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี 2560 กาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจานวน 48.81 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.86 และ
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 0.78 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 0.48
สภาพคล่ องและแหล่ งทีม่ าของเงินทุน
ในระหว่างปี 2560 ถึง 2562 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.10 เท่า 1.12 เท่า และ 1.24 เท่าตามลาดับ
ซึ่ งในปี 2562 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2560 และปี 2561 เกิดจากบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียน จานวน
1,039.97 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 117.29 ล้านบาท ลูกหนี้ การค้าจานวน 299.28
ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือจานวน 545.88 ล้านบาท ต้นทุ นพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 62.37 ล้านบาท สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
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จานวน 15.15 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนจานวน 838.49 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน
581.86 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจานวน 114.07 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี จานวน 102.40 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.47 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2560 ถึ ง 2562 บริ ษทั มี ระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ ย 45.12 วัน 43.30 วัน และ 39.55 ตามลาดับ
บริ ษ ัท มี ระยะเวลาในการช าระหนี้ เฉลี่ ย 101.39 วัน 67.98 วัน และ 30.17 วัน ตามล าดับ และวงจรเงิ น สดในปี 2560
เท่ ากับ 134.83 วัน ในปี 2561 เท่ากับ 178.10 และในปี 2562 เท่ากับ 133.53 วัน อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารได้ควบคุมการให้
เครดิตกับลูกค้าและเร่ งรัดการเก็บหนี้จากลูกหนี้ให้เร็ วขึ้น
กระแสเงินสด
ตารางสรุปกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

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

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

หน่วย : พันบาท
2562
593,020
(99,606)
(491,032)
2,382
117,289

ในปี 2562 บริ ษ ัท ฯ มี เงิ น สดได้ม าในกิ จกรรมด าเนิ น งาน 593.02 ล้านบาท เงิ น สดใช้ไปในกิ จ กรรมลงทุ น
99.61 ล้านบาท และเงิ น สดใช้ไปในกิ จกรรมจัด หาเงิ น 491.03 ล้านบาท บริ ษ ัท มี เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สด
เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 2.38 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 2562 จานวน 117.29 ล้านบาท
เงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนหลักๆ มาจากการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรและพัฒนาปรับปรุ ง ได้แก่ ที่ ดิน ปรับปรุ งคลังสิ นค้า
สานักงาน ถนน เครื่ องจักรอุปกรณ์อื่นๆ เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เกิดจากบริ ษทั นาเงินกูซ้ ้ื อวัตถุดิบในบริ ษทั ย่อย
และดอกเบี้ยจ่ายให้กบั สถาบันการเงิน
แหล่ งเงินทุน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 122 ล้านบาท ยังไม่เบิ กใช้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมจานวน 1,113 ล้านบาท เบิ กใช้ไปจานวน 240 ล้านบาท คงเหลือจานวน
873 ล้านบาท บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อยมี วงเงิ นกู้ระยะสั้น (ร่ วมกัน ) จานวน 500 ล้านบาท ใช้ไปจานวน 90.4 ล้านบาท
คงเหลือจานวน 409.60 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยมีวงเงินกูร้ ะยะสั้น ทรัสต์รีซีท รับซื้ อลูกหนี้ และ Shipping Guarantee จานวน
120 ล้านบาท ยังไม่เบิกใช้ และวงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิตจานวน 2,790 ล้านบาท ใช้ไปจานวน 200.35 ล้านบาท คงเหลือ
จานวน 2,589.65 ล้านบาท และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จานวน 2,015 ล้านบาท ใช้ไปจานวน 81.56 ล้าน
บาท คงเหลือจานวน 1,933.44 ล้านบาท และวงเงินร่ วมกันในเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสรี ซีท เงินกูร้ ะยะสั้นและสัญญาซื้ อ
ขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตจานวน 10,000,000 USD ยังไม่เบิ กใช้ วัตถุประสงค์เพื่อนาไปซื้ อ
วัตถุดิบเพื่อผลิตสิ นค้า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีวงเงิ นกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิ นจานวน 807.30 ล้านบาท ชาระคืน
เงินกูไ้ ปแล้วจานวน 617.30 ล้านบาท กูเ้ พิ่มระหว่างงวดจานวน 82.29 ล้านบาท คงเหลือเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบัน 272.29
ล้านบาท
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14.1.3 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 5,108.68 ล้านบาท ลดลงจานวน
351.54 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อ ยละ 6.44 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ สิ น ทรั พย์รวมจานวน 5,460.23 ล้านบาท ณ สิ้ น ปี 2561
โดยแบ่งสิ นทรัพย์ดงั นี้
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ จานวน 4,031.63 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
78.92 ของสิ น ทรั พ ย์ร วมลดลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ สิ้ น ปี 2561 จ านวน 40.94 ล้านบาทหรื อ ลดลงร้ อ ยละ 1.01 และ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น บริ ษ ัท มี จ านวน 7.94 ล้านบาท คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 0.16 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับสิ้นปี 2561 เพิม่ ขึ้นจานวน 76 ล้านบาทหรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.97
สินค้ าคงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือ จานวน 545.88 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 10.69 ของสิ นทรัพย์
รวม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบจานวน 320.32 ล้านบาท งานระหว่างทาจานวน 36.29 ล้านบาท สิ นค้าสาเร็ จรู ปจานวน 32.70
ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลืองจานวน 4.95 ล้านบาท อะไหล่และวัสดุ โรงงานจานวน 5.43 ล้านบาท และสิ นค้าระหว่างทาง
จานวน 148.43 ล้านบาท บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจานวน 2.24 ล้านบาท
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
รายการ
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับที่อยูใ่ นกาหนดชาระ
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มากกว่า 9 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ปี 2560
135,806
70,335
734
15,888
222,919
(15,827)
207,092

หน่วย : พันบาท
ปี 2561
ปี 2562
177,617
205,713
76,122
308
41
14,784
268,872
(14,753)
254,119

78,555
807
2,468
17,670
305,213
(18,212)
287,001

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าบริ ษทั จานวน 287 ล้านบาท และลูกหนี้ อื่นจานวน 12.28 ล้านบาท
รวม 299.28 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 5.86 ของสิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจานวน 37.33 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
14.25 เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ้นปี 2561
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หนีส้ ิน
หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 1,418.09 ล้านบาท ลดลงจานวน
460.36 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.51 เมื่อเปรี ยบเทียบกับหนี้สินรวม 1,878.45 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 โดยแบ่งหนี้สิน ดังนี้
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัท มี เงิ น กู้ร ะยะสั้ นจากสถาบัน การเงิ น แห่ ง หนึ่ งรวมจ านวน 581.86 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.39 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจานวน 237.41 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.98 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สิ้ น ปี 2561 โดยแบ่ งเป็ นเงิ น กู้ยื ม ในรู ป ตั๋ว สั ญ ญาใช้เงิ น จ านวน 314 ล้านบาท และบริ ษัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งได้กู้ยื ม เงิ น
จากสถาบัน การเงิ น ในรู ป ของเจ้าหนี้ ทรั ส ต์รีซี ทจานวน 297.86 ล้านบาท เพื่อ น าเข้าวัต ถุดิบ ข้าวสาลี จากต่างประเทศ
ใช้ในธุรกิจผลิตแป้ งสาลี
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมจานวน 272.29 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 5.33 ของหนี้สินรวมโดยแบ่งออกเป็ นส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 102.40 ล้านบาท
และเงินกูร้ ะยะยาวจานวน 169.89 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ้ นปี 2561 จานวน 389.40 ล้านบาท ลดลงจานวน 117.11 ล้าน
บาท หรื อลดลงร้อยละ 30.07 เนื่ องจากในปี 2562 บริ ษทั ได้ชาระคืนเงินต้นระหว่างปี จานวน 199.40 ล้านบาท และได้กเู้ พิ่ม
จานวน 82.29 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 3,690.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
จานวน 108.82 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 3,581.78 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2561
โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มขึ้นจากกาไรสุทธิสาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 200.77 ล้านบาท
- ลดลงจากกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับปี จานวน 1.17 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินปั นผลจ่าย จานวน 61.33 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินปั นผลจ่ายส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย จานวน 29.45 ล้านบาท
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการดาเนินงานในอนาคต
ธุรกิจคลังสินค้ า
(1) ด้านการคมนาคม
บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาในเขตจังหวัดสมุทรปราการซึ่ งเป็ นทางออกสู่ อ่าวไทย ปั จจุบนั มีการสร้างถนน
และสะพานเชื่ อมต่อท าให้การคมนาคมจากภาคหนึ่ งไปสู่ อีกภาคหนึ่ งของประเทศมี ความสะดวกและรวดเร็ วขึ้ น เช่ น
ถนนกาญจนาภิ เษก ถนนพระรามที่ สอง สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนบู รพาวิถีและอื่ นๆ เชื่ อมต่อเส้นทางจาก
จังหวัดภาคเหนื อ ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุ โขทัย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เชียงราย ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ได้แก่ นครราชสี มา อุบลราชธานี อุดรธานี ภาคกลางอันได้แก่ อยุธยา อ่างทอง สุ พรรณบุรี ผ่านลงไปสู่ ภาคใต้โดยใช้
ถนนพระรามสองเป็ นเส้ น ทางคมนาคมหลัก หรื อ ไปสู่ ภ าคตะวัน ออกโดยผ่านออกไปทางถนนบู ร พาวิถี ห รื อ เข้า สู่
จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม จากที่ กล่าวข้างต้น ทาให้การขนส่ งสิ น ค้าไปมาจากภาคหนึ่ ง
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สู่ อีก ภาคหนึ่ งมี ความสะดวกรวดเร็ วและประหยัด พลังงานมากขึ้ น กว่าเดิ ม ดังนั้น การส่ งสิ น ค้าจากภาคต่ างๆ เข้ามา
ใช้บ ริ ก ารเก็ บ พัก สิ น ค้า เพื่ อ รอการขนถ่ า ยขึ้ นเรื อ เดิ น สมุ ท รมี ค วามสะดวกมากขึ้ น ประกอบกับ ที่ ต้ ัง ของบริ ษ ัท ฯ
เป็ นจุดเชื่ อมต่อระหว่างการคมนาคมขนส่ งทางบกและขนถ่ายขึ้ น เรื อเดิ นสมุ ทรเพื่อขนส่ งต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
โดยทางทะเลจึงเป็ นข้อได้เปรี ยบที่ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถให้บริ การแก่ลูกค้าได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
(2) นโยบายของทางราชการ
เนื่ องจากในอนาคตทางการท่าเรื อแห่ งประเทศไทยมีโครงการที่จะปิ ดท่าเทียบเรื อคลองเตยซึ่ งเป็ นแหล่งชุมชน
พักอาศัยใหญ่แห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้เรื อบรรทุกสิ นค้าไปเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสิ นค้าบริ เวณท่าเทียบเรื อน้ าลึก
ที่ศรี ราชา หรื อแหลมฉบังแทน ในขณะที่ ธุรกิ จขนส่ งสิ นค้ากาลังขยายออกไปแต่ทางการท่าเรื อแห่ งประเทศไทยยังไม่ได้
มี ก ารประกาศก าหนดนโยบายและระยะเวลาที่ ชัด เจน อัน จะส่ ง ผลกระทบกับ ผูค้ นที่ พ ัก อาศัยอยู่ใ นบริ เวณใกล้เคี ย ง
ไม่ ว่าจะด้ว ยเสี ยง ฝุ่ นละออง การจราจรที่ ค ับ คัง่ และควัน เสี ยจากรถบรรทุ ก และเรื อ เดิ น สมุ ท รขนาดใหญ่ ตลอดจน
ธุรกิจต่างๆ ที่ สัมพันธ์กบั ธุรกิ จในบริ เวณท่าเที ยบเรื อคลองเตยต้องมีการเตรี ยมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปในอนาคต ในส่ วนของบริ ษทั ฯ ย่อมได้รับผลกระทบบางส่ วนจากการที่เรื อเดินสมุทรเข้ามาเที ยบท่าใช้บริ การต่อเนื่ อง
จากการใช้ท่าเทียบเรื อคลองเตยซึ่งมีท้ งั ผลดีและผลเสี ย
ในด้า นผลเสี ย คื อ จ านวนเรื อ ที่ ใช้บ ริ ก ารอาจลดลงเนื่ อ งจากเรื อ เดิ น สมุ ท รขนาดใหญ่ ที่ เข้า มารั บ สิ น ค้า
ในกรุ งเทพฯ (คลองเตย) จะไม่เข้ามาในแม่น้ าจากการลาเลียงสิ นค้า
ในด้านดี คือ สิ นค้าที่บรรทุกมาจากภาคต่างๆ โดยเส้นทางรถยนต์จะนาเข้ามาใช้บริ การที่คลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาและอยูใ่ นเขตจังหวัดปริ มณฑลไม่ตอ้ งส่ งเข้าไปในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อขนส่ งเป็ นระยะทางไกลถึงท่าเทียบเรื อน้ าลึก เนื่องจากเรื อบรรทุกสิ นค้าที่มีขนาดกลางยังสามารถเข้ามาเทียบท่ายังท่าเทียบเรื อของบริ ษทั ฯ
เพื่อขนถ่ายสิ นค้าได้เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าทางบกให้แก่เจ้าของสิ นค้าทาให้การให้บริ การท่าเทียบเรื อ
การรับฝากสิ นค้าและการให้บริ การขนถ่ายสิ นค้าจากลูกค้ารายใหม่เกิดขึ้น
ธุรกิจแป้งสาลี
(1) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ
การเปลี่ ย นเงื่ อ นไขทางการค้า ของประเทศผู ้ส่ ง ออกรายใหญ่ เช่ น การท าข้อ ตกลง FTA กั บ ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา ออสเตรเลี ยและแคนาดา ท าให้ บริ ษ ัทสามารถน าเข้าวัตถุ ดิ บโดยไม่ ต ้องช าระค่ าภาษี อากรขาข้า หรื อการ
เพิ่มภาษีอากรขาออกของประเทศจี นจาก 5% เป็ น 25% เพื่อจากัดการส่ งออกแป้ งสาเร็ จรู ปทาให้ผูน้ าเข้าแป้ งสาลีในไทย
ไม่สามารถนาเข้าแป้ งสาลีราคาถูกเข้ามาได้ต่อไปอีก แต่หากมาตรการดังกล่าวยกเลิกไปโรงงานแป้ งสาลีในไทยอาจจะต้อง
กลับมาแข่งขันกับแป้ งจีนอีก
(2) พฤติกรรมการบริ โภค
ปั จจุ บัน ผูบ้ ริ โภคหัน มาบริ โภคอาหารที่ มีคุ ณ ค่าต่อสุ ขภาพมากขึ้ น เช่ น ขนมปั งโฮลวีต ซึ่ งจะมี กากใยและ
วิต ามิ น แร่ ธ าตุ ม ากกว่า ขนมปั งธรรมดา หรื อ บะหมี่ ก่ ึ งส าเร็ จรู ป โฮลวีต เป็ นต้น ท าให้บ ริ ษ ัท มี โ อกาสในการก าไร
จากการบริ โภคแป้ งโฮลวีต เพิ่มมากขึ้น
(3) การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาใช้ในธุรกิจ
ปั จจุ บัน บริ ษ ัท มี ระบบซอฟท์แวร์ ERP ที่ ค วามทัน สมัย เพื่อต้องการชิ งความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่ ง เนื่ องจาก
ซอฟท์แวร์ ดงั กล่าวสามารถบริ หารจัดการข้อมูลในองค์กรให้เป็ นแบบรวมศูนย์ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของ แต่ละหน่วยงานที่
เป็ นภาคสนับสนุ น (Back Office) เข้าด้วยกัน และประมวลเป็ นสารสนเทศ
ที่ ช่วยให้การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารนั้น
ถูกต้องและรวดเร็ วตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
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ธุรกิจโรงงานกลัน่ นา้ มันปาล์ม
(1) พฤติกรรมการบริ โภค
สถานการณ์ปัจจุบนั ของน้ ามันปาล์ม พฤติกรรมการใช้น้ ามันปาล์มของประเทศที่พฒั นาแล้วได้เปลี่ยนไป ยอด
การบริ โภคลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ ริ โภคหันมาบริ โภคอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพมากขึ้น ทาให้โรงงานผูผ้ ลิตอาหาร
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงขึ้น เช่น เปลี่ยนชนิดน้ ามันที่ใช้เป็ นน้ ามันราข้าวแทน
น้ ามันปาล์ม ส่งผลให้ปัจจุบนั ผลผลิตปาล์มล้นตลาด มีผลต่อราคาวัตถุดิบน้ ามันปาล์ม (Crude Palm Olein) ตกต่าอย่างมาก
(2) นโยบายภาครัฐ
ราคาน้ ามันปาล์มมีความผันผวนสูง เนื่องจากเป็ นสิ นค้าควบคุมโดยมีความอ่อนไหวไปตามนโยบายของ
ภาครัฐบาล (Crude Palm Olein) การกาหนดมาตรการแก้ปัญหาที่ราคาตกต่า และการดาเนินธุรกิจต้องพิจารณานโยบายของ
ภาครัฐประกอบควบคู่กนั ได้แก่ การกาหนด-เพดานการจาหน่าย การแจ้งการขนย้าย การแจ้งปริ มาณคงเหลือ สถานที่จดั เก็บ
นโยบายการใช้พลังงานทดแทน นโยบายเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปาล์ม เป็ นต้น
(3) สภาพภูมิอากาศ
ปาล์มน้ ามันเป็ นพืชที่เติบโตได้ดีในอากาศที่มีลกั ษณะร้อนชื้น และมีฝนตกชุกอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็ นภูมิอากาศที่
มีลกั ษณะคล้ายกับภาคใต้ของไทยรวมถึงประเทศอื่นๆ ในบริ เวณใกล้เคียงอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศ
ส่งเสริ มให้ปลูกได้ง่าย จึงเป็ นผูน้ าในการผลิตรายใหญ่ของน้ ามันปาล์มโลก ส่งออกน้ ามันปาล์มดิบทัว่ โลก
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเล้านุการบริษทั

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 0.004% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้
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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
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ผู้ ช านาญการพิ เ ศษระดับ วุ ฒ ิว ิ ศ วกร สภาวิ ศ วกร 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 เทรดดิง้ จากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั น้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จากัด
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 5.154% และนางสุมติ รา
ชุตมิ าวรพันธ์ (ภรรยา) จานวนหุน้ 0.795% ของหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 15 ธันวาคม 2542

รายงานประจาปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มหี ุน้
วันที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 30 เมษายน 2551 – 10 พฤษภาคม 2562 (ลาออกจากตาแหน่ ง
มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป)

คุณวุฒิการศึกษา
 มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม

คุณวุฒิการศึกษา
 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008)
 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)

ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2551-2562
: ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล 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 เทรดดิง้ จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการ บริษทั บริษทั บางกอกบูตกิ โฮเต็ล (ประเทศไทย) จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ 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 2562

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 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
 2559-2562
: กรรมการตรวจสอบ
 2559-ปั จจุบนั
: กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2561-ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 2562-ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 เทรดดิง้ 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 2562 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 มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2562













รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
กรรมการ บริษทั น้าตาลเกาะกง จากัด
กรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
กรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
กรรมการ/ บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
กรรมการ/ บริษทั น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
กรรมการ บริษทั มันคงสยามธุ
่
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
 2562-ปั จจุบนั
: กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
 2543-ปั จจุบนั
: กรรมการบริหาร
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด(มหาชน)
 ปั จจุบนั
: กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่
จากัด (มหาชน)
 2560-ปั จจุบนั
: กรรมการ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด
(มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

 ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO: Chief Information

Officer) กรมศุลกากร

 ผูบ้ ริหารจัดการความรู้ (CKO: Chief Knowledge Officer) กรม

ศุลกากร

 ผูบ้ ริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO: Chief

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มหี ุน้
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 27 มิถุนายน 2562






Gender Equality Officer) กรมศุลกากร
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบริหารจัดการใน อ.ก.พ. กรมศุลกากร
ผู้ทรงคุณวุฒดิ า้ นบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. สานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
กรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึน้ ตัง้ แต่
ให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูงและประเภทบริหาร
ระดับสูง สังกัดกระทรวงการคลัง
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นบัญชีรายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นทรัพยากรบุคคล
ของสานักงาน ก.พ. ซึง่ สามารถแต่งตัง้ เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ได้ในทุกส่วนราชการ
กรรมการผูช้ าระบัญชี บริษทั ไทยเดินเรือทะเล จากัด
(ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสือ่ สาร บริษทั
ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด

คุณวุฒิการศึกษา
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนทางสังคม)
สถาบันเทคโนโลยีสงั คม (เกริก)



ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 163/2562)



ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 27 มิ.ย. 62-ปั จจุบนั : กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี



การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 ทีป่ รึกษาในคณะกรรมการปฏิรปู ระบบราชการกระทรวงการคลัง
 กรรมการสงเคราะห์การทาสวนยาง (ก.ส.ย.)
(ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง)
 กรรมการบริษทั โรงแรมเอราวัณ จากัด (ผูแ้ ทน
กระทรวงการคลัง)
 กรรมการในบริษทั ไทยเดินเรือทะเล จากัด
(ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นา
สินทรัพย์ จากัด
 กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
 ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร (นักวิชาการ
ศุลกากรทรงคุณวุฒ)ิ
 รองอธิบดีกรมศุลกากร
 ผูอ้ านวยการสานักบริหารและพัฒนาบุคคล
 ผูอ้ านวยการส่วนบริหารงานบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผูอ้ านวยการส่วนของกลาง สานักสืบสวนและปราบปราม
 นายด่านศุลกากรรถไฟกรุงเทพ สานักงานศุลกากรกรุงเทพ
 ผูอ้ านวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ สานักแผนและการต่างประเทศ
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มหี ุน้

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 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 เทรดดิง้ 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
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
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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
 กรรมการ บริษทั แอท เอนเนอจี้ โซลูชนั ่ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 0.04% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 1.00% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 24 ธันวาคม 2551

วันที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 30 เมษายน 2551

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 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 78/2009)
 Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 26/2009)
 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)
 Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 6/2011)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2552-ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
 2552-ปั จจุบนั
: กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษทั ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั น้ าตาลราชบุร ี จากัด และบริษทั ในเครือ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
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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 เทรดดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ โรงแรมสเปลนดิด แอด เขาใหญ่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นบุตรเขย นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

 2562-ปั จจุบนั

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 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
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2550-ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
 2557-2562
: 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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: กรรมการ บริษทั เคอรี่ เอ็กเพรส จากัด
(มหาชน)

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 เทรดดิง้ 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
 กรรมการ 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 คอร์ปอเรชัน่ จากัด
 กรรมการ บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จากัด
 กรรมการ บริษทั บางจากไบโอเอทานอล จากัด
 กรรมการ บริษทั ชนารัตน์ จากัด
 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษทั พารารวมโชค จากัด
 กรรมการ บริษทั เซ็งเพรส จากัด
 กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
 กรรมการ บริษทั ราชาปอร์ซเลน จากัด
 กรรมการ บริษทั ราชาโซล่าร์ แมททีเรียล จากัด
 กรรมการ คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
 กรรมการ/เลขาธิการ สมาคมการค้าผูผ้ ลิตน้ าตาลและ
ชีวพลังงานไทย
 กรรมการ บริษทั ชินกิจ จากัด
 กรรมการ บริษทั ดีเอดี เอสพีว ี จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นหลานของ นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 0.75% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 8.17% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 28 พฤศจิกายน 2549

วันที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 1 มกราคม 2559

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

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 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 เทรดดิง้ 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 126/20016)
 หลักสูตร CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2551-ปั จจุบนั
: กรรมการ
 2551-2562
: กรรมการบริหาร
 2561-2562
: กรรมการบริหารความเสีย่ ง
 2559-2562
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน)
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
 2562-ปั จจุบนั
: กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั บีบี แคปปิ ตอล จากัด
 กรรมการ บริษทั อ่อนนุ ชก่อสร้าง จากัด
 กรรมการ บริษทั มันคงสยามธุ
่
รกิจ จากัด
 กรรมการ บริษทั พาราไฮเท็ค จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นบุตร นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 0.16% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ 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)
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2551-ปั จจุบนั
 2551-ปั จจุบนั
 2547-ปั จจุบนั
 2546-2558

: กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
: กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
: กรรมการ/ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/
กรรมการบริหาร
บริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน
อินโนเวชั ่น จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน 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 ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
 กรรมการ/ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
 กรรมการ/ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด

รายงานประจาปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 0.013% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
วันที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
 1 กุมภาพันธ์ 2561
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 143/20017)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส)
รุ่นที่ 4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2560-2561
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
 2561-2562
: กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
 2562-ปั จจุบนั
: รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน
จากัด
 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
จากัด
 กรรมการ บริษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นอาของ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มหี ุน้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

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 ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
 2559-2561
: กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เคเอสแอลแมททีเรียลซัพพลายส์ จากัด
 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
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มหี ุน้
วันที่ดารงตาแหน่ ง
 1 กรกฎาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี
มหาลัยวิทยาลัยรามคาแหง
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
 Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 8
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รายงานประจาปี 2562

ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2550-2560
: ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
 2560-2561
: ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
 2562-2562
: ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
 2562-ปั จจุบนั
: ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มหี ุน้
วันที่ดารงตาแหน่ ง
 1 พย.59 – 28 พย 62 (เกษียณอายุมผี ลวันที่ 28 พย 62 เป็ น
ต้นไป)
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
 2559-2562
: 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 เทรดดิง้ จากัด
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

รายงานประจาปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 0.000% ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
วันที่ ดารงตาแหน่ ง
 28 พฤศจิกายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต ฟิ สกิ ส์อเิ ล็กทรอนิกส์ (เกียรติ
นิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรม
 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 100/2019
 IR Fundamental Course รุ่น 3/2019
ประสบการณ์ การทางานดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2550-2553
: ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัท
ธนาคารกสิกรไทย (จากัด) มหาชน
 2553-2554
: ผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ลกู ค้า - SMEs
ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
 2554-2560
: Investment Banking and M&A Manager
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
 2561
: ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายการเงินและนักลงทุน
สัมพันธ์ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
 2562-ปั จจุบนั
: ผูอ้ านวยการ สานักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และเลขานุการบริษทั
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการสาคัทที่ เกี่ยว้้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอื่นๆ
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
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บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6 (1)
6 (2)
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
นางกรศิริ
พิณรัตน์
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
TMILL
TSW
TSG
TSO
TSTL

TSTE
X ID
O/
O/
O / RMC
O/
ID AC
ID AC
/
/
/
/
/ ID NRC

TMILL
X ID
O/
O
O/

O/
/
O
/
O

O / RMC

TSW(3)

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

TSTL(6)

X/
O/
O/
O/
/

TSG(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

หมายถึง บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
หมายถึง บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
หมายถึง บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
หมายถึง บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด
หมายถึง บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
หมายถึง บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด

(1)

หมายถึง นายจเด็จ อินสว่าง ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เพื่อเข้ารับตาแหน่ง สมาชิกวุฒสิ ภา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตาแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
แทนตาแหน่งที่วา่ งลง
(2) หมายถึง
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ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

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 2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนิน งาน
และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่

(นายปรี ชา อรรถวิภชั น์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท (Compliance)
ชื่อ - สกุล / อายุ /
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รบั แต่งตัง้
นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์
(อายุ 36 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
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

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 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย (กลุม่ บริ ษัท) และของเฉพาะบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ตามลาดับ ซึ่งประกอบด้ วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนรวม และงบกาไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ า ได้ กล่าวไว้ ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญ ชี ในส่ว นที่ เกี่ ยวข้ องกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้ า พเจ้ าได้ ป ฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้ อ กาหนดเหล่านี ้ ข้ า พเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชี พของ
ข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณา
ในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้
ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้
การจัดประเภทและการแสดงมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินและอาคารที่มีไว้ ใช้ งาน
กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัท มีการถือครองอสังหาริ มทรัพย์ในจานวนที่มีสาระสาคัญ โดยมีการจัดประเภทเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หรื อที่ดินและอาคารที่มีไว้ ใช้ งาน ซึ่งจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์การถือครองและลักษณะการ
ใช้ งานของอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ น้ โยบายการบัญชีและรายละเอียดของบัญชี อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และบัญชี ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 4.7 ข้ อที่ 4.8 ข้ อที่ 13 และข้ อที่ 14 ตามลาดับ
1

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

การตอบสนองความเสีย่ งโดยผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าประเมินความเหมาะสมของการจัดประเภทอสังหาริ มทรัพย์ โดยการสอบถามฝ่ ายบริ หารและทาความ
เข้ า ใจเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ในการพิ จ ารณาการจัด ประเภท ตรวจสอบความถูก ต้ อ งของรายละเอี ย ดอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ พิ จ ารณา
วัตถุประสงค์การถือครองและลักษณะการใช้ งานของอสังหาริ มทรัพย์ ตรวจสอบสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง สาหรับ ที่ดินที่มีการตี
ราคาใหม่ ข้ าพเจ้ าได้ ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานการ
ประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้ อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ ในการ
คานวณหามูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามผู้ประเมินราคาอิสระและผู้บริ หาร และทาการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ทดสอบการคานวณมูลค่ายุติธรรมและพิจารณาความครบถ้ วนและถูกต้ องในการรับรู้ รายการ
และการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วย ข้ อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจาปี นนั ้ ข้ าพเจ้ าคาดว่า
ข้ าพเจ้ าจะได้ รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่น และข้ าพเจ้ า
ไม่ได้ ให้ ความเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการคือ
การอ่า นและพิจ ารณาว่า ข้ อ มูล อื่น มีค วามขัด แย้ ง ที่มีส าระสาคัญ กับ งบการเงิ น รวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับ
ความรู้ ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่
เมื่ อข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจ าปี ของกลุ่มบริ ษั ท หากข้ าพเจ้ าสรุ ปได้ ว่ามี การแสดงข้ อ มูล ที่ ขัด ต่ อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องสือ่ สารเรื่ องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแล
ดาเนินการแก้ ไขข้ อมูลที่แสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้ โดยถูกต้ อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินการต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทหรื อหยุดดาเนินงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ใ นการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึง่ รวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุ
สมผลคือ ความเชื่อ มัน่ ในระดับ สูง แต่ไม่ได้ เ ป็ น การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้ เสมอไป
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพีย งพอและเหมาะสม เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า ความเสีย่ งที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสีย่ งที่เกิด
จากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดง
ข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัท
และบริ ษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยผู้บริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่ อเนื่องของผู้บริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อ
สงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อ
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ ข้อสังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่เกี่ ยวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทต้ อง
หยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดย
ถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่
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 ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุม่ บริ ษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม
ภายใน หากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารั บรองแก่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้ องกับความเป็ นอิสระและได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ง
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บคุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ น อิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มี นยั สาคัญมากที่สดุ ใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ า
ได้ อธิบายเรื่ องเหล่านี ้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจาก
การสือ่ สารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี ้คือ
บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

4

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6.2

117,288,769

114,907,498

3,847,823

19,047,290

5.1 และ 7

299,276,872

261,945,030

42,718,123

18,180,045

27,000,000

22,000,000

เงิ นให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.1

สิ นค้าคงเหลือ

8

545,879,437

872,179,609

1,462,254

531,562

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

9

62,373,721

84,343,748

62,373,721

84,343,748

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

-

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

7,142,000

-

-

15,147,678

16,038,590

1,280,022

574,742

1,039,966,477

1,356,556,475

138,681,943

144,677,387

831,194

838,494

363,629

366,822

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงิ นลงทุนระยะยาวอื่น

10

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

11

-

-

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

7,937,011

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

14

4,031,626,918

สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี

21

4,787,676

4,569,030

23,534,601

17,837,479

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

4,068,717,400
5,108,683,877

7,861,417

-

-

1,080,513,884 1,080,513,884
296,614,729

303,268,451

4,072,562,628 1,710,890,925 1,677,374,366
28,378,356

24,789,795

4,103,669,048 3,116,761,523 3,086,313,318
5,460,225,523 3,255,443,466 3,230,990,705

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้

5

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

16

581,858,278

819,272,040

253,000,000

179,000,000

5.1 และ 17 114,072,452

230,619,549

42,810,415

33,698,273

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.1

เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น

18

102,400,000

121,712,000

102,400,000

121,712,000

19

1,467,211

514,884

916,404

514,884

19,750,814

18,752,085

6,347,219

4,600,903

18,946,997

16,231,266

5,040,683

3,147,316

838,495,752

1,207,101,824

410,514,721

352,673,376

137,000,000

165,000,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.1

-

-

-

-

-

10,000,000

เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น

18

169,892,367

267,686,000

169,892,367

267,686,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

19

5,664,594

2,699,108

3,614,342

2,699,108

1,504,145

1,991,108

19,647,474

17,463,408

เงิ นมัดจารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

12,887,757

8,451,772

5,354,190

3,339,463

หนี้สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี

21

388,817,128

390,400,391

253,036,434

252,501,591

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

826,501

117,500

463,871

579,592,492

671,345,879

589,008,678

รวมหนี้สิน

1,418,088,244

1,878,447,703

708,689,570

999,523,399 1,061,362,946

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
6

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2561
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

22

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

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 383,327,181 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

23

กาไรสะสม

23

จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

1,373,945,797

1,271,020,945 1,040,649,606

954,357,298

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

1,628,834,302

1,628,863,585

986,983,102

986,983,102

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั

3,231,067,458

3,128,171,889 2,255,920,067 2,169,627,759

ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

459,528,175
3,690,595,633
5,108,683,877

453,605,931

-

-

3,581,777,820 2,255,920,067 2,169,627,759
5,460,225,523 3,255,443,466 3,230,990,705
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

2,038,029,806

1,561,776,034

30,550,000

36,513,000

553,155,663

459,970,243

286,697,894

264,788,300

2,591,185,469

2,021,746,277

317,247,894

301,301,300

ต้นทุนจากการดาเนินงาน
ต้นทุนขาย

(1,766,446,798) (1,280,645,887)

ต้นทุนการให้เช่าและบริ การ

(319,536,475)

รวมต้นทุนจากการดาเนินงาน

(21,970,027) (23,027,633)

(240,183,954) (102,984,888) (98,428,701)

(2,085,983,273) (1,520,829,841) (124,954,915) ##########

กาไรขั้นต้น

505,202,196

500,916,436

192,292,979

179,844,966

รายได้อื่น

25,033,221

29,232,067

22,453,389

19,514,932

64,740,373

41,176,326

(2,782,064)

(4,719,490)

รายได้เงิ นปันผล

-

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ
ขาดทุนจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย

(44,053,806)
12

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

(38,305,407)
-

-

(70,058,069)

(206,631,085)

(202,143,063)

(83,198,704) (72,291,125)

ต้นทุนทางการเงิ น

(32,881,667)

(36,915,393)

(23,225,821) (26,432,436)

กาไรก่อนภาษีเงิ นได้

246,668,859

252,784,640

170,280,152

(45,894,490)

(51,028,502)

(21,879,846) (19,507,907)

200,774,369

201,756,138

148,400,306

47,527,197

ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั

165,425,980

164,643,496

148,400,306

47,527,197

ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

35,348,389
200,774,369

37,112,642
201,756,138

148,400,306

47,527,197

0.43

0.43

0.39

0.12

ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้

27

กาไรสาหรับปี

67,035,104

การแบ่งปันกาไรสาหรับปี

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

28

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
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ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ
กาไรสาหรับปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

200,774,369

201,756,138

148,400,306

47,527,197

428,986,747

(36,604)

9,862,152

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

(36,604)

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปยังกาไรสะสมจากการจาหน่าย 29,283
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

-

29,283

-

(1,464,845)

(866,693)

(969,561)

(1,420,865)

300,290

(85,624,011)

201,233

(1,688,257)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

(1,171,876)

342,496,043

(775,649)

6,753,030

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

199,602,493

544,252,181

147,624,657

54,280,227

ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั

164,227,918

507,117,358

147,624,657

54,280,227

ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

35,374,575
199,602,493

37,134,823
544,252,181

147,624,657

54,280,227

ภาษีเงิ นได้เกี่ยวกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
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ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงิ นปันผลจ่าย

24

ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ ว

องค์ ป ระกอบอื่ นของส่ วนของผู้ถือหุ้ น
กาไรขาดทุน
รายการอื่ นของการ
เบ็ดเสร็จ อื่ น เปลี่ ยนแปลงที่เกิดจากผู้ถือหุ้ น
ส่ วนเกินทุน การเปลี่ ยนแปลงสั ดส่ วน
รวม
จากการตีราคา
การถือหุ้ นใน
องค์ ป ระกอบอื่ น
ที่ดนิ
บริษทั ย่อยภายใต้
ของส่ วนของ
การควบคุมเดียวกัน
ผู้ถือหุ้ น

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

191,663,591 17,423,768 19,200,000 1,156,925,518 1,180,038,383
164,643,496
(715,535) 343,189,397
163,927,961
343,189,397
(49,832,534)
-

105,777,567
-

ส่ วน
ของผู้มี
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่ มีอานาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้ น
ของบริษทั

1,285,815,950 2,671,028,827 406,548,844
164,643,496 37,112,642
343,189,397 342,473,862
22,181
343,189,397 507,117,358 37,134,823
(49,832,534)
-

3,077,577,671
201,756,138
342,496,043
544,252,181
(49,832,534)

การเปลี่ ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

(141,762)

(141,762)

ส่ วนของผูม้ สี ่ วนได้เสี ยที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

28,545,517

28,545,517

เงิ นปันผลจ่ายส่ วนที่เป็ นของผูม้ สี ่ วนได้เสี ยที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

(18,623,253)

(18,623,253)

1,628,863,585 3,128,171,889 453,605,931
165,425,980 35,348,389
(29,283)
(1,198,062)
26,186
(29,283) 164,227,918 35,374,575
(61,332,349)
-

3,581,777,820
200,774,369
(1,171,876)
199,602,493
(61,332,349)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงิ นปันผลจ่าย

24

เงิ นปันผลจ่ายส่ วนที่เป็ นของผูม้ สี ่ วนได้เสี ยที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

191,663,591 17,423,768 19,200,000 1,271,020,945 1,523,227,780
165,425,980
(1,168,779)
(29,283)
164,257,201
(29,283)
(61,332,349)
191,663,591 17,423,768 19,200,000 1,373,945,797 1,523,198,497
-

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
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ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

105,635,805
-

105,635,805

(141,762)

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้ น

1,628,834,302 3,231,067,458
-

-

(141,762)

(29,452,331) (29,452,331)
459,528,175 3,690,595,633

บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงิ นปันผลจ่าย

24

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงิ นปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

24

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้
ทุนที่ออก
ส่ วนเกิน ทุนสารอง
จัดสรร
และชาระแล้ ว มูล ค่ าหุ้ น ตามกฎหมาย

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้ น

191,663,591 17,423,768 19,200,000
-

957,799,327
47,527,197
(1,136,692)
46,390,505
(49,832,534)

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
(49,832,534)

191,663,591 17,423,768 19,200,000
-

954,357,298
148,400,306
(775,649)
147,624,657

986,983,102
-

986,983,102
-

2,169,627,759
148,400,306
(775,649)
147,624,657

(61,332,349)
191,663,591 17,423,768 19,200,000 1,040,649,606

986,983,102

986,983,102

(61,332,349)
2,255,920,067

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
11

องค์ ป ระกอบอื่ นของส่ วนของผู้ถือหุ้ น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่ น
ส่ วนเกินทุนจาก
รวม
การตีราคา
องค์ ป ระกอบอื่ น
ที่ดนิ
ของส่ วนของผู้ถือหุ้ น

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

17
บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้

246,668,859

252,784,640

170,280,152

67,035,104

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากราคาทุนของสิ นค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

3,460,001

(1,074,647)

-

-

1,581,549

77,900

-

-

โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

(2,881,961)

(1,294,362)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

3,060,544

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2,495,558

8,353,178

7,300
-

ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน

ส่วนเกินพันธบัตรตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่ อมราคา
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงิ นปันผล
ดอกเบี้ยรับ

-

(2,881,961)

(1,294,362)

-

-

-

-

7,301

3,193

3,192

-

-

70,058,069

141,113,867

132,042,410

34,810,974

29,996,584

(1,509,707)

4,529,631

(415,208)

67,754

(11,319)
3,882,076
-

-

-

2,526,204
-

-

1,936,580

509,820

(64,740,373)

(41,176,326)

(282,715)

(790,743)

(2,269,130)

(672,225)

ดอกเบี้ยจ่าย
32,881,667
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
430,465,719

36,915,393

23,225,821

26,429,243

434,076,905

159,950,048

150,956,853

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
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18
บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงิ นมัดจารับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดรับจากการดาเนินงาน
รับดอกเบี้ยรับ
รับภาษีเงิ นได้
จ่ายภาษีเงิ นได้

(107,828,993) (114,491,115)
7,383,610
(549,268)
2,715,731
(4,949,159)
1,893,367
122,978
(486,963) (30,406,550)
2,184,066
3,623,800
(910,936)
(5,517,619)
(891,414) (4,283,738)
709,001
(2,385,183)
463,871
(959,800)
640,145,672 182,516,913 165,893,552 147,256,875
281,748
781,664
2,448,503
414,076
4,507,920
6,407,209
1,385,518
(51,916,499) (40,006,885) (19,404,775) (14,829,225)

เงิ นสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

593,018,841

(38,547,885)
324,718,623
24,851,988
972,000
1,894,790
1,592,597

(43,148,905)
(56,977,227)
12,922,858
(6,919,540)
312,448

149,698,901

(24,717,451)
(930,692)
24,851,988
(705,280)
(3,588,561)

(9,079,259)
(238,136)
12,922,858
247,328
(5,506,741)

148,937,280

134,227,244

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดรับเงิ นให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

77,000,000

50,000,000

เงิ นสดจ่ายเงิ นให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

(82,000,000)

(72,000,000)

เงิ นสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย

-

-

เงิ นสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดรับจากเงิ นปันผล

-

-

เงิ นสดจ่ายซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงิ นสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ นสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

-

(173,764,240)

64,740,373

222,384,081
41,176,326

(288,900)

(993,066)

(336,290)

(1,060,206)

(102,941,674)

(79,885,848)

(56,251,903)

(48,356,695)

3,625,524

5,082,608

636,738

12,218,495

(99,605,050)

(75,796,306)

3,788,918

30,597,761

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
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19
บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน

(237,413,762)

187,617,880

74,000,000

161,000,000

(11,823,280)

(1,764,837)

(1,756,646)

(123,136)

เงิ นสดรับเงิ นกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

10,000,000

66,000,000

เงิ นสดจ่ายเงิ นกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

(48,000,000)

(115,000,000)

82,292,367

50,000,000

(199,398,000) (231,712,000) (199,398,000)

(231,712,000)

เงิ นสดรับเงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายเงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

82,292,367

50,000,000

(791,043)

(17,350,772)

(608,176)

(16,854,112)

เงิ นสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงิ นปันผลจ่าย

(33,114,122)
(61,332,349)

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

(23,122,861)
(61,332,349)

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

เงิ นสดจ่ายปันผลให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(29,452,331)

(18,623,253)

-

-

เงิ นสดรับค่าหุ้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

-

34,151,030

-

-

เงิ นสดจ่ายค่าหุ้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

-

(5,747,275)

-

-

เงิ นสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี

(491,032,520)

(90,870,067) (167,925,665)

(162,885,730)

2,381,271

(16,967,472)

(15,199,467)

1,939,275

114,907,498
117,288,769

131,874,970
114,907,498

19,047,290
3,847,823

17,108,015
19,047,290

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
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20
บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จากัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2519 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 1119/2519 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001692 บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิง
พราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) โดยบริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจให้บริ การขนถ่ายและขนส่ ง
น้ าตาลและสิ นค้าเกษตรบางประเภท ให้เช่าที่ ดิน ให้เช่าคลังสิ นค้าและทรัพย์สินอื่น ประกอบกิ จการค้าที่ ดิน ทาการ
จัดสรรที่ดิน และทาการก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจาหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อเพื่อเป็ นสถานที่อยูอ่ าศัย สถานที่
ทาการ อาคารพาณิ ชย์ และบริ ษทั ย่อยดาเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 23.82
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้ นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทาเป็ นภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พ ระราชบัญ ญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้
ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการ
จัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิ นเป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึง แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภา
วิช าชี พ บัญ ชี ซึ่ ง มี ผ ลบัง คับ ใช้สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2562 มา
ถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่า
เที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคาและ

20

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

21
คาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ
ทางบัญชีจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน และปรับปรุ งอันเนื่ องมาจากมาตรฐาน
การรายงานทางเงิ น ฉบับใหม่ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ
ปรับปรุ งดังกล่าวส่ วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที่เริ่ มนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.4

ในการจัด ทางบการเงิ น ให้เ ป็ นไปตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไป ผูบ้ ริ ห ารต้อ งใช้ดุ ล ยพินิ จ การ
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงิ นที่
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์และปั จจัยต่าง
ๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณไว้
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ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่ ใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอการปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคตที่
ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่ม บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ า เผื่ อหนี้ สงสัยจะสู ญ ของลูก หนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพินิจ ในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คง
ค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเกิ ดจากการปรับมูลค่าของสิ นค้าจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุล ยพินิจ ในการประมาณการผลขาดทุน ที่คาดว่า จะเกิด ขึ้ น โดยใช้ก ารวิเคราะห์อายุสินค้า
คงเหลื อ และสถานะการขายสิ น ค้า คงเหลื อ รายตัว ในปั จ จุ บัน อย่า งไรก็ ต าม การใช้ป ระมาณการและข้อ
สมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทา
การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและ
อุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตาม
บัญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพิ นิจที่ เ กี่ ย วข้องกับการคาดการณ์ ร ายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควร
รับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะ
เกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จานวนเงิ นเดื อนที่คาดว่า
จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงานและปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกาหนด
อัตราคิดลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่ สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั อย่างไรก็
ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
คดีความ
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การประมาณการในเรื่ องอื่นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
3. หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้ จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 5 แห่ ง (“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยมีสัดส่ วนโครงสร้าง
ของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้

บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด
(เดิมชื่อ 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 ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

3.2

อัตราร้อยละ จัดตั้งขึ้น
ประเภทกิจการ
ของการถือหุ น้ ในประเทศ
2562 2561
79.78 79.78 ไทย ธุ รกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
97.48
68.86
64.13
85.90

97.48
68.86
64.13
85.90

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ธุ รกิจให้เช่าไซโลและคลังสิ นค้า และประกอบธุ รกิจโรงกลัน่ น้ ามันปาล์ม
ธุ รกิจผลิต และจาหน่ายแป้งข้าวสาลี
ธุ รกิจรับฝากและขนถ่ายสิ นค้า
ธุ รกิจผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ กระสอบพลาสติก เส้นใยพลาสติก
และผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากเม็ด พลาสติ ก และให้บ ริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ
บริ การขนถ่ายสิ นค้าสาหรั บเรื อบรรทุกสิ นค้า

บริ ษทั นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุม
บริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดียวกันกับบริ ษทั
ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกลุ่มบริ ษทั เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และทุนเรื อนหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดบัญชี
ออกจากงบการเงินรวมแล้ว

3.3
3.4
3.5

4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญประเมิน
โดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชาระหนี้ในอนาคตจากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่า
จะไม่ได้รับชาระ และลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
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4.3

สิ นค้าคงเหลือ แสดงมูลค่าในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า และปรับด้วยค่าเผื่อสิ นค้า
เคลื่อนไหวช้าหรื อล้าสมัย ซึ่งประมาณการจากสิ นค้าแต่ละชนิดที่คาดว่าจะเสื่ อมสภาพ (ถ้ามี)
- สิ นค้าคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุโรงงาน แสดงตามราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- วัตถุดิบ และสิ นค้าระหว่างผลิตประเภทน้ ามันปาล์ม แสดงราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ยแบบเคลื่อนที่
- วัต ถุดิ บ และสิ น ค้า ระหว่า งผลิ ตประเภทแป้ งข้าวสาลี บรรจุ ภณ
ั ฑ์ กระสอบพลาสติ ก แสดงราคาทุน
วิธีเข้าก่อนออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่
และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่วนของ
ค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ น
ในการขาย
ต้น ทุ น พัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แสดงในราคาทุ นหรื อ มูล ค่า สุ ท ธิ ที่จะได้รับแล้ว แต่ร าคาใดจะต่ า กว่า ตามวิธี
เฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย มูลค่าที่ ดิน ค่าถมที่ ดิน ค่าก่ อสร้ าง ค่าพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค และค่าใช้จ่าย
โดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้าและพร้อมที่จะขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย จะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะ
ได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นจะวัด
มูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4.6.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื่อการด้อยค่า
และจะบันทึกรับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อจาหน่ายเงินลงทุนหรื อเงินลงทุน
เกิดการด้อยค่า
4.6.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม แสดงในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสี ย
4.6.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย แสดงรวมอยูใ่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยเงินลงทุนนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งคานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและจะรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุนเมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนหรื อเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จาหน่าย
ใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.6.4 เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถื อจนครบกาหนดแยกประเภทเป็ นเงิ นลงทุนระยะสั้นหรื อระยะยาวตามอายุ
คงเหลือ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มบริ ษทั ตัดบัญชี
ส่ วนเกิ น/ส่ วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามวิธีเส้นตรง ซึ่ งจานวนที่ ตดั จาหน่ ายจะรั บรู ้ รายการในกาไรหรื อ
ขาดทุน
4.6.5 เงินลงทุนทัว่ ไปเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด แสดงมูลค่าด้วยราคาทุน
สุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะบันทึ กรับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทัว่ ไปในกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อจาหน่ายเงินลงทุนหรื อเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสอง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้
ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้น

4.4

4.5

4.6

4.7
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กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคานวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
- อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
10-30, 50
ปี
- ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
30
ปี
- ถนน
5-30
ปี
- ท่าเรื อ และลานวางตู ้
10, 20
ปี
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประเภทที่ดิน และงานระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ใน
กาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
การโอนเปลี่ยนประเภทจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นที่ดินและอาคารที่มีไว้ใช้งาน ใช้มูลค่าตาม
บัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานและจะวัดมูลค่าตามนโยบายบัญชีของที่ดินและอาคาร
4.8

ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หกั ด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่ ง
กาหนดจากราคาตลาด ณ วันที่ มีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างที่ กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์น้ นั
ให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้อง
บันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
การตีราคาใหม่ดาเนิ นการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึ่ งมีนโยบายที่จะให้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระประเมินราคา
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั้งคราว เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อย่างมีสาระสาคัญ มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะบันทึกไปยังกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นภายใต้ “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” (ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น) เว้นแต่
สิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นจะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนมาก่อน กรณี ดงั กล่าวจะบันทึก
มูลค่าที่ตีเพิ่มขึ้ นในครั้งหลังไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะจานวนที่ เกิ นกว่าส่ วนที่ ตีมูลค่าลดลงซึ่ งเคย
บันทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน กรณี ที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกมูลค่าที่ลดลงในกาไร
หรื อขาดทุนสาหรับมูลค่าที่ ลดลงเฉพาะจานวนที่ลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นที่ เคย
บันทึกไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตาม
บัญชี ของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้นส่ วนที่ ถูก
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เปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นในการซ่ อมบารุ งที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่
เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณจากราคาทุ นหักด้วยมูลค่าคงเหลื อของสิ นทรั พย์โดยวิธี
เส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการ
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
- อาคาร ส่วนปรับปรุ งอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
10-30
ปี
- ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
30
ปี
- ถนน
5, 10 และ 30
ปี
- ท่าเรื อ และลานวางตู ้
10-20
ปี
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
3-30
ปี
- ยานพาหนะ , เรื อขนสิ นค้า
5-20
ปี
ค่าเสื่ อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนิ นงานและไม่มี ก ารคิ ดค่าเสื่ อมราคาส าหรั บที่ ดิ น งาน
ระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
ดอกเบี้ ยจ่ายที่เกิ ดจากเงิ นที่ กูย้ ืมมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้างและระหว่างติดตั้ง ได้
นาไปรวมเป็ นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุนจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
การโอนจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มี ไว้ใช้งานไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้มูลค่าตามบัญชี ณ
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
4.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยนาราคาทุนของสิ นทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลา
ที่ค าดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพ ย์ไ ม่มีต วั ตน โดยเริ่ มตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั
พร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
- โปรแกรมบัญชี
10
ปี
4.10 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไ ด้โอนไป
ให้ก บั ผูเ้ ช่า ถือเป็ นสัญญาเช่า การเงิ น สัญ ญาเช่า การเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นรายจ่า ยฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า โดย
จานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่ จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทาให้
อัตราดอกเบี้ ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึ กโดยตรงใน
กาไรหรื อขาดทุ น เมื่ อมี การขายและเช่ ากลับคื น ตามสัญญาเช่ าการเงิ น กาไรจากการขายจะถูกทยอยรั บรู ้ ต าม
ระยะเวลาของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะ
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน โดยใช้
วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า
จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
การด้อ ยค่า ของสิ น ทรั พ ย์ ยอดสิ น ทรั พ ย์ค งเหลื อ ตามบัญ ชี ข องกลุ่ม บริ ษ ทั ได้รั บ การทบทวน ณ สิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่า
จะได้รับคืน การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วย
ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่
จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ
ประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ด
กระแสเงิ นสดรั บโดยอิ สระจากสิ นทรัพ ย์อื่น ให้พิจ ารณามูล ค่า ที่คาดว่า จะได้รับคืนให้ส อดคล้องกับหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
มาก่อน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย บันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่ มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์
ของกลุ่มบริ ษทั เงิ นที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ ายสมทบกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
กลุ่มบริ ษทั มี ภาระส าหรั บเงิ นชดเชยที่ ต ้องจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ
ผลประโยชน์จากการทางานเป็ นระยะเวลานานตามจานวนปี ที่กาหนด ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยและผลประโยชน์
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คานวณหนี้ สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย ที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับอนุ ญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่
ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็ นภาระผูกพันงวดสุ ดท้าย ต้นทุนบริ การในอดีตรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุ
งานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็ นสิ ทธิขาดของพนักงาน
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ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู ้
เป็ นรายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในกาไรหรื อขาดทุนทันที ที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ
ประมาณการหนี้ สิน จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททาง
กฎหมายหรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้
อย่างน่ าเชื่ อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสาคัญ ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ใน
ตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็ นผลต่างระหว่างเงินลงทุนตาม
สัดส่ วนของบริ ษทั ย่อยที่เปลี่ยนแปลงกับมูลค่าตามบัญชี ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยผลต่างดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ และตัดจาหน่ายเมื่อ
มีการขายเงินลงทุน
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย หมายถึ ง มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้นที่ไม่ได้เป็ นของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อยแยกแสดงรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ของ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยแยกแสดงในงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า โดยมีนโยบายดังนี้
4.18.1 รายได้จากการขายและให้บริ การ รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่
ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การ รายได้จากการขายและให้บริ การแสดงตามมูลค่าที่ ได้รับ
หรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าและบริ การที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.18.2 รายได้ค่าเช่ารับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามอัตราที่ระบุในสัญญาตามวิธีเส้นตรงในแต่ละสัญญาบริ การ
4.18.3 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ ดิน รับรู ้เป็ นรายได้ เมื่องานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญา และมีการโอน
กรรมสิ ทธิ์แก่ผซู ้ ้ือเรี ยบร้อยแล้ว
4.18.4 เงินปั นผลรับรู ้รายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปั นผล
4.18.5 รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู ้รายได้ตามงวดระยะเวลา
การรับรู ้ค่าใช้จ่ายมีดงั นี้
4.19.1 ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน คานวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั หมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(โดยคานึ งถึงต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจริ ง) ให้กบั บ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พ้ืนที่ที่ขายแล้วจึงรับรู ้เป็ น
ต้นทุนขายในกาไรหรื อขาดทุน
4.19.2 รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า
4.19.3 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนสิ นทรัพย์อนั เป็ นผลมา
จากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อให้อยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้หรื อเพื่อขาย
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4.19.4 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เว้นแต่ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กภาษี เงิ นได้ปัจจุบันตามจานวนที่ คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่ วยงานจัดเก็บภาษี ของรั ฐโดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตรา
ภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้ สินภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้
ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
ในงบการเงิ น รวม สิ น ทรัพ ย์ภ าษีเงินได้ร อการตัดบัญ ชีและหนี้ สิ นภาษีเ งินได้ร อการตัดบัญชีจะแยก
พิจารณาของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริ ษทั หนึ่ งใน
กลุ่มบริ ษทั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอีกบริ ษทั หนึ่งในกลุ่มบริ ษทั ได้ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ทั้งสองมี
สิ ทธิ ตามกฏหมายที่จะจ่ายชาระหรื อรับคืนภาษีดว้ ยจานวนสุ ทธิ จานวนเดียวได้ และบริ ษทั ทั้งสองตั้งใจที่จะจ่ายชาระ
หรื อรับคืนภาษีเงินได้ดว้ ยจานวนสุทธิจานวนเดียว และบริ ษทั ทั้งสองตั้งใจจะรับชาระสิ นทรัพย์หรื อชาระหนี้ สินใน
เวลาเดียวกัน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกและเรี ยกชาระในระหว่างปี
รายการที่ มีมูลค่าเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ บันทึ กโดยแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นปี แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทตาม
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายใน
กาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุ มกลุ่มบริ ษทั หรื อ ถูก
ควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคล ซึ่งถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สาคัญ กรรมการหรื อพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว
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ที่ ใกล้ชิดกับบุ คคลดังกล่าว ซึ่ งมี อานาจชักจู งหรื ออาจชักจู งให้ปฏิ บตั ิ ตามบุ คคลดังกล่าว และกิ จการที่ บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ข้อมูลจาแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยแยกตามส่ วนงานธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยส่ วนงานธุรกิจเป็ นส่ วนธุรกิ จที่
จัดหาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่ มีความเสี่ ยงและผลตอบแทนซึ่ งแตกต่างไปจากความเสี่ ยงและผลตอบแทนของ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น
เครื่ องมือทางการเงิ น สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ นที่ปรากฏในงบการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินลงทุน เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื นโยบายการ
บัญชี ที่สาคัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ใน
นโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชาระ
กาไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการปิ ดสถานะ
ของสัญญาหรื อเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ
วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนด ให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่
ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม
นั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา

4.24

4.25

4.26

4.27

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษ ัท มี ร ายการบัญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ กิ จ การและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน โดยมี ผูถ้ ื อ หุ ้น กลุ่ ม เดี ย วกัน หรื อมี
กรรมการร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และ
บริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
- ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

79,144
30,940,325
31,019,469

20,953,084
20,953,084

20,236,606
20,236,606

237,055
8,016,181
8,253,236

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

177,154
1,225,321
1,402,475

143,521
46,054
189,575

6,033,233
1,225,321
7,258,554

294,067
25,145
46,054
365,266

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

-

-

22,000,000
82,000,000
(77,000,000)
27,000,000

72,000,000
(50,000,000)
22,000,000

- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (รายได้ค่าเช่าค้างรับ)
บริ ษทั ย่อย

-

-

25,191,203

22,253,168

- ซื้อสิ นทรัพย์
บริ ษทั ย่อย

-

-

7,206,400

13,424,900

- ขายสิ นทรัพย์
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

12,097,000

- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

1,041,090

7,139,460
4,299,704
11,439,164

8,389,576
3,827,317
12,216,893

1,809,235
4,299,704
6,108,939

2,661,170
3,827,317
6,488,487

- เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
- เงินมัดจารับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

950,000
950,000

400,000
400,000

18,790,830
400,000
19,190,830

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

- เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุ 3 เดือน)
บริ ษทั ย่อย
ยอดต้นปี
กูย้ มื เพิม่ ระหว่างปี
จ่ายชาระระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

10,000,000
(10,000,000)
-

-

- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินและสัญญาเงินกูอ้ ายุ 3-10 ปี )
บริ ษทั ย่อย
ยอดต้นปี
กูย้ มื เพิ่มระหว่างปี
จ่ายชาระระหว่างปี
รวม
หัก ส่ วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ยอดปลายปี

-

-

175,000,000
(38,000,000)
137,000,000
137,000,000

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

รวม

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
- รายได้และค่าใช้จ่ายสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
- รายได้ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ย่อย
- รายได้ค่าเช่าที่ดินและเช่าถังโมลาส
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม

32

-

-

78,371,472

56,912,622

1,524,340
1,524,340

400,000
400,000

50,805,271
50,805,271

53,082,371
400,000
53,482,371
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
- รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริ การ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

109,644,262
109,644,262

111,598,572
111,598,572

1,288,916
94,499,126
95,788,042

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

- รายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

60,581,840

50,496,808

-

-

- รายได้จากงานท่าเทียบเรื อ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,670,547
69,788,680
71,459,227

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

-

-

- รายได้ค่าขายถุงกระสอบ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

7,047,290

7,092,207

-

-

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

959,821
3,535,521
4,495,342

1,840,242
989,537
2,829,779

14,038,237
51,442
291,197
14,380,876

2,447,678
72,586
989,538
3,509,802

-

-

64,740,373

41,176,326

580,188
580,188

360,000
360,000

673,408
564,300
1,237,708

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

55,221,716

46,182,160

-

-

2,910,181

4,373,614

2,910,181

4,373,614

-

-

2,863,469

5,153,372

- รายได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย

- ค่าขนถ่ายและให้บริ การ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
-ค่าจ้างบริ หารงานท่าเทียบเรื อ
บริ ษทั ร่ วม
- ส่วนลดจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ย่อย
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
80,109,702
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2,313,348
รวม
82,423,050

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

40,264,567
1,423,574
41,688,141

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

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 1.75-4.00 ต่อปี
ตามราคาประเมินจากบุคคลภายนอกและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
อัตราร้อยละของเงินฝากประจาบวก 0.75 ต่อปี และอัตราร้อยละ 3.10-3.80 ต่อปี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

5.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายชื่อบริ ษทั
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศไทย
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง 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 ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั น้ าตาลราชบุรี จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด

34

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
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
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รายชื่อบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั มิตรเกษตร อุทยั ธานี จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั โงวฮก จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จากัด
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. ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6.1 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั นี้
ประเภทรายการ

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชาระ
4,089,150 11,753,200 3,382,218 1,756,646
ซื้อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว
4,708,856
- 1,924,930
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึงยังไม่ได้รับชาระ
(9,532,710)
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
- 1,795,267
- 1,795,267
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- 465,364,249
- 5,647,483
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
- 51,302 7,787,431
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย 4,140,544 7,142,000
โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,250,000
โอนออกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการลดหนี้เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
740,200
โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปยังกาไรสะสมจากการจาหน่าย
29,283
- 29,283
โอนกลับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์กบั ส่ วนเกินทุน
จากการตีราคาสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
(36,604) 428,986,747 (36,604) 9,862,152

6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เช็คในมือ
รวม
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2562
491,928
39,588,800
76,484,640
723,401
117,288,769

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
13,951
50,000
2,678,765
(1,031,749)
1,155,107
19,981,509
47,530
3,847,823
19,047,290
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

2562
31,019,469
274,194,457
305,213,926
(18,212,686)
287,001,240

2561
20,953,084
247,919,597
268,872,681
(14,752,685)
254,119,996

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
20,236,606
8,253,236
8,673,985
8,115,080
28,910,591
16,368,316
28,910,591
16,368,316

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นกิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับกิจการอื่น
รายได้คา้ งรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจาจ่าย
เงินทดรองจ่าย
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

1,362,727
4,995,416
1,951,046
13,264
39,748
3,913,431
12,275,632
299,276,872

149,827
2,142,909
5,032,138
12,296
39,748
29,520
418,596
7,825,034
261,945,030

7,178,294
2,481,193
256,953
3,582
80,260
3,807,250
13,807,532
42,718,123

งบการเงินรวม

105,633
773,308
298,504
3,581
259,633
371,070
1,811,729
18,180,045

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
7.1 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 9 เดือน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

26,322,589

17,156,188

19,129,611

8,156,591

4,696,880
31,019,469

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

1,106,995
20,236,606

96,645
8,253,236

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 0 วัน ถึง 90 วัน
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7.2 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น
งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
179,390,578
160,460,616
7,562,265
7,120,186
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
73,858,589
72,380,985
1,111,690
702,899
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
807,017
293,281
291,965
มากกว่า 6 เดือนถึง 9 เดือน
2,467,906
มากกว่า 9 เดือนถึง 12 เดือน
4,653,175
1,644,002
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
13,017,192
13,140,713
30
30
รวม
274,194,457
247,919,597
8,673,985
8,115,080
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(18,212,686)
(14,752,685)
สุทธิ
255,981,771
233,166,912
8,673,985
8,115,080
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
(14,752,685)
(15,827,332)
(ตั้งเพิ่ม)โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่างปี
(3,460,001)
1,074,647
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(18,212,686)
(14,752,685)
8. สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุทธิ
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2562
320,320,960
36,286,620
32,697,646
4,954,326
5,430,489
148,431,798
548,121,839
(2,242,402)
545,879,437

2561
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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,462,254
531,562
1,462,254
531,562
1,462,254
531,562
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
(660,853)
(582,953)
ตั้งเพิ่มค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือระหว่างปี
(1,581,549)
(77,900)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(2,242,402)
(660,853)

ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี ตน้ ทุนขายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ต้นทุนขาย
1,742,895,222
1,257,540,355
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
1,581,549
77,900
สุทธิ
1,744,476,771
1,257,618,255

9. ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่ดิน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าถมดิน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์-สุทธิ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
23,579,081
34,712,426
10,127,920
11,442,402
937,476
1,046,998
29,093,273
41,387,912
63,737,750
88,589,738
(1,364,029)
(4,245,990)
62,373,721
84,343,748
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
(4,245,990)
(5,540,352)
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างปี
2,881,961
1,294,362
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(1,364,029)
(4,245,990)
ต้นทุ นพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์บนั ทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี ตน้ ทุนขายอสังหาริ มทรัพย์สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจานวน 21.97 ล้านบาท และ
23.03 ล้านบาท ตามลาดับ
10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด-พันธบัตรรัฐบาล
838,494
845,795
366,822
370,014
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจาหน่าย
(7,300)
(7,301)
(3,193)
(3,192)
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
831,194
838,494
363,629
366,822
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดทั้งจานวนนาไปค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า

11. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(หน่ วย : บาท)
ชื่อบริ ษทั

ทุน
สัดส่ วนร้ อยละ
ชาระแล้ว
การลงทุน
2562
2561 2562 2561
บริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด 30,000,000 30,000,000 20.00 20.00
รวม
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งบการเงินรวม
เงินลงทุน
เงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีราคาทุน
2562 2561
2562
2561
6,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000
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ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จากัด โดยสรุ ป มี
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
2562
2561
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
20,708,481
14,533,766
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
8,353,685
22,043,711
รวมสิ นทรัพย์
29,062,166
36,577,477
หนี้สินหมุนเวียน
(41,176,509)
(22,796,435)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(1,207,193)
(29,467,193)
รวมหนี้สิน
(42,383,702)
(52,263,628)
สิ นทรัพย์สุทธิ
(13,321,536)
(15,686,151)

รายได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี
เงินปั นผลรับระหว่างปี

(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
79,921,080
73,341,346
2,364,615
3,865,525
2,364,615
3,865,525
-

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จากัด ที่รับรู ้ในงบการเงินรวม มีดงั นี้

สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนการถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั (ร้อยละ)
รายการปรับปรุ งอื่น
มูลค่าตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
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2562
(13,321,536)
20
(2,664,307)
2,664,307
-

(หน่วย : บาท)
2561
(15,686,151)
20
(3,137,230)
3,137,230
-
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12. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ชื่อบริ ษทั

ทุนชาระแล้ว
2562
2561
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด
50,000,000 50,000,000
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด 300,000,000 300,000,000
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) 398,664,061 398,664,061
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
2562 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
79.78 79.78
40,611,143
40,611,143
97.48 97.48 295,167,712
295,167,712
68.86 68.86 391,072,884
391,072,884
64.13 64.13
10,073,145
10,073,145
85.90 85.90 343,589,000
343,589,000
1,080,513,884
1,080,513,884

(หน่วย : บาท)
เงินปันผลรับ
สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
63,137,033 41,176,326
1,603,340
64,740,373 41,176,326

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ที เอส ฟลาว
มิลล์ จากัด (มหาชน) จานวน 274.51 ล้านหุ ้นเท่ากันทั้งสองปี ซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจานวน 774.11 ล้านบาท และจานวน 730.19 ล้านบาท ตามลาดับ
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด มีมติอนุมตั ิลด
ทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ย่อย จากเดิม 600.00 ล้านบาทเป็ น 300.00 ล้านบาท โดยวิธีการ
ลดมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 50.00 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
จานวน 71.87 ล้านบาทและคืนเงิน ทุนส่ วนที่เหลือจานวน 228.13 ล้านบาท และเกิดขาดทุนจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวจานวน 70.06 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้ใช้สิทธิซ้ือหุน้ TMILL-W1 ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1.00 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ ้น โดยบริ ษทั ลงทุนเพิ่มจานวน 74.70 ล้านบาท ทาให้สัดส่ วนการ
ลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.80 เป็ นร้อยละ 68.86
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้นาเงินลงทุนในบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ส่ วนหนึ่ ง
จานวน 85.00 ล้านหุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ย่อยร้อยละ 21.32 ไปค้ าประกันหนี้สินตามสัญญาเงิ นกูย้ ืม
กับ สถาบัน การเงิ น แห่ ง หนึ่ ง ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นข้อ ที่ 18 ซึ่ งในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้ปลดภาระ
จานองหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว
บริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่เป็ นสาระสาคัญ
(หน่วย : บาท)
สัดส่วนร้อยละการถือ
ของส่วนได้เสี ย
บริ ษทั
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
2562
2561
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) 31.14
31.14
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กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
จัดสรรให้ส่วนได้เสี ย
ส่วนได้เสี ยที่
ที่ไม่มีอานาจควบคุม ไม่มีอานาจควบคุมสะสม
2562
2561
2562
2561
31,538,862 32,987,029 313,722,858 310,739,666
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ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ก่อนการตัด
รายการระหว่างกันโดยสรุ ป มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2562
2561
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
698,261,957
903,545,361
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
640,967,548
678,275,133
รวมสิ นทรัพย์
1,339,229,505
1,581,820,494
หนี้สินหมุนเวียน
(314,387,153)
(570,215,492)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(27,770,219)
(24,121,033)
รวมหนี้สิน
(342,157,372)
(594,336,525)
สิ นทรัพย์สุทธิ
997,072,133
987,483,969
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
313,722,858
310,739,666

รายได้
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
กาไรส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
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(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
1,485,827,014
1,405,470,304
69,742,006
73,348,491
31,538,862
33,246,957
101,280,868
106,595,448
(833,102)
69,742,006
72,775,317
31,538,862
32,987,029
101,280,868
105,762,346
(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
275,296,833
145,618,663
(12,251,007)
(5,728,944)
(270,778,947)
(137,675,090)
(7,733,121)
2,214,629
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13. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หน่วย : บาท)

ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
203,238,651
โอนเข้า
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้าจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
461,013
โอนเข้า(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (202,316,103)
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1,383,561
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,383,561

งบการเงินรวม
ถนน
ท่าเรื อ
งานระหว่าง
และลานวางตู ้ ก่อสร้าง

260,624,113
4,305,529
1,334,254
(257,585,820)
8,678,076
288,900
8,966,976

4,691,619 97,379,387
(4,691,619) (97,379,387)
(2,147,981) (10,943,567)
2,226,022 12,361,962
(78,041) (1,418,395)
-

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนออก(โอนเข้า)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

(77,681,426)
80,863,762
(5,382,556)
(2,200,220)
(213,306)
(2,413,526)

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนออก(โอนเข้า)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

(887,567)
887,567
-

-

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,383,561

6,477,856

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,383,561

6,553,450

รวม

4,305,529 570,239,299
4,305,529
993,066
993,066
1,795,267
(993,066) (562,965,995)
(4,305,529)
(4,305,529)
10,061,637
288,900
10,350,537
-

(92,922,974)
97,601,746
(6,878,992)
(2,200,220)
(213,306)
(2,413,526)

-

-

(887,567)
887,567
-

-

-

-

7,861,417

-

-

-

7,937,011

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6,878,992
213,306

มูลค่ายุติธรรม :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

22,457,429
22,658,169
(หน่วย : บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนเข้าจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โอนเข้า(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนออก
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217,453,522
461,013
(301,848)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ท่าเรื อ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
74,824,067
1,060,206
4,305,528
1,334,254
3,846,312
-

79,494,014
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
4,305,528
(4,305,528)

รวม

376,077,131
1,060,206
4,305,528
1,795,267
3,544,464
(4,305,528)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

217,612,687
217,612,687

85,370,367
336,290
53,500
85,760,157

79,494,014
79,494,014

-

382,477,068
336,290
53,500
382,866,858

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนออก(โอนเข้า)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โอนออก(โอนเข้า)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

(62,581,709)
(1,404,516)
(2,655,745)
(66,641,970)
(2,198)
(3,077,473)
(69,721,641)

(8,602,806)
(3,963,841)
(12,566,647)
(3,963,841)
(16,530,488)

-

(71,184,515)
(1,404,516)
(6,619,586)
(79,208,617)
(2,198)
(7,041,314)
(86,252,129)

217,612,687
217,612,687

18,728,397
16,038,516

66,927,367
62,963,526

-

303,268,451
296,614,729

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6,619,586
7,041,314
1,034,742,085
1,029,187,156

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า
และรายได้จากกิจการท่าเทียบเรื อ-สุทธิ ซึ่งรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนตามงบการเงินรวมจานวน 2.18 ล้านบาท และ 42.63 ล้าน
บาท ตามลาดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 50.48 ล้านบาท และ 53.42 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้นาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชีตามงบการเงิน
รวมจานวน 6.08 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 234.56 ล้านบาท ไปค้ าประกันสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์
สองแห่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ย่อยราคาตามบัญชีจานวน 4.99
ล้านบาท และ 5.16 ล้านบาท ตามลาดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริ ษทั ซึ่งเมื่อครบกาหนดสัญญาหรื อสัญญานี้ ถูกยกเลิก
ผูเ้ ช่ามีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกาหนดสัญญาเช่าที่ดินให้แก่ผใู ้ ห้
เช่าเว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะได้ทาความตกลงเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็ นประการอื่น
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับ ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีมูล ค่า
ยุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายน 2559 ซึ่งใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market
Approach) สาหรับการประเมินราคาที่ดิน และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) สาหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่ งปลูก
สร้าง สาหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นลาดับ
ชั้นระดับที่ 3
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14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ท่ าเรื อ
เครื่ องจักร
และลานวางตู้ และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่ อสร้ างและติดตั้ง

รวม

725,520,922 44,492,780 109,376,991 1,711,383,238
27,133,369 4,052,551
15,070,893
115,680
- 8,443,045
5,545,000
(2,794,655)
- (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)

ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุงที่ดิน สิ่ งปลูกสร้ าง
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
โอนออกไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย

202,931,717
2,010,000
-

ถนน

-

-

-

-

(49,697,295)

-

-

(49,697,295)

202,316,103

257,585,820

4,691,619

97,379,387

-

-

993,066

562,965,995

407,257,820
-

1,007,561,136
13,263,132
8,119,327

53,236,950 209,097,218 1,671,496,605
683,610 1,980,899
36,661,199
- 9,231,990
24,496,913

90,014,914
30,068,035
-

18,916,649
29,082,805
-

3,457,581,292
111,739,680
41,848,230

(19,848)
-

(3,400)
-

45,974,916
(1,199,137) (27,188,262)
(830,200) (10,280,374)

(31,477,856)

45,974,916
(28,410,647)
(42,588,430)

407,237,972

1,028,940,195

82,614,313

16,521,598

3,586,145,041

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

-

-

-

-

-

-

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

จาหน่าย

1,904,034,725
(36,604)

-

-

-

-

-

-

1,904,034,725
(36,604)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,903,998,121

-

-

-

-

-

-

1,903,998,121

(326,577,243) (38,113,823) (48,057,656) (630,128,882) (40,872,862)

-

(1,083,750,466)

โอนเข้า(โอนออก)ไปอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนเข้า(โอนออก)จากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่ม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนออก(โอนเข้า)ไปอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออกไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โอนเข้า
โอนออก(โอนเข้า)จากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก(โอนเข้า)ไปอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
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-

-

-

53,920,560 220,310,107 1,776,600,296

(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)

(434,122,098) (43,268,156) (67,600,952) (685,585,928) (45,992,087)
(1,534,856)
-

-

(1,278,719,221)
(1,534,856)

16,206,522
1,534,856
(6,839,828)

-

(19,271,111)
16,798,724
1,534,856
(140,900,561)

(469,535,656) (46,578,805) (78,120,944) (790,616,227) (35,090,537)

-

(1,422,092,169)

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

2,636
(35,416,194)

(3,310,649) (10,519,992)

(19,271,111)
589,566
(84,813,898)

-

(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)
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(หน่ วย : บาท)
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุงที่ดิน สิ่ งปลูกสร้ าง
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ท่ าเรื อ
เครื่ องจักร
และลานวางตู้ และอุปกรณ์

ถนน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่ อสร้ างและติดตั้ง

รวม

-

-

-

-

22,739,131

-

-

22,739,131

-

(2,317,205)
-

-

-

(8,016,963)
(2,495,558)

-

-

(10,334,168)
(2,495,558)

-

-

-

-

(23,594,349)

-

-

(23,594,349)

-

(2,317,205)

-

-

(34,106,870)

-

-

(36,424,075)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2,309,142,545

571,121,833

9,968,794 141,496,266

977,893,714

44,022,827

18,916,649

4,072,562,628

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2,309,086,093

557,087,334

7,341,755 142,189,163

951,877,199

47,523,776

16,521,598

4,031,626,918

โอนเข้าจากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

125,163,418
140,900,561
(หน่ วย : บาท)
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุงที่ดิน สิ่ งปลูกสร้ าง

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)ไปอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
โอนออกไปอสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การ
ลงทุน

186,566,846
2,010,000
-

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

301,848

(3,846,312)

188,878,694
(19,848)
-

272,705,553
9,540,503
5,362,508
(53,500)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ าเรื อ เครื่ องจักรและ ยานพาหนะ
งานระหว่าง
อุปกรณ์
ก่ อสร้ างและติดตั้ง

ถนน

39,347,685 109,376,990 109,606,705
4,010,029
- 3,706,791
- (1,022,452)
-

-

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

4,725,748
-

รวม

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

-

-

-

(3,544,464)

43,357,714 109,376,990 112,291,044
683,610
- 9,967,521
215,232
-

7,646,431
26,354,837
(4,140,000)
-

4,725,748
15,012,580
(5,577,740)
-

738,982,174
61,559,051
5,577,740
(4,159,848)
(5,577,740)
(53,500)

188,858,846

287,555,064

29,861,268

14,160,588

796,327,877

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

-

-

-

-

-

-

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

จาหน่าย

1,233,728,876
(36,604)

-

-

-

-

-

-

1,233,728,876
(36,604)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,233,692,272

-

-

-

-

-

-

1,233,692,272

-

(102,153,120) (33,893,098) (48,057,656) (85,911,881)
1,404,516
617,625
- 1,022,450
(9,354,445) (2,651,101) (3,634,840) (5,206,926)

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

-

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

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

-

(109,485,424) (36,544,199) (51,692,496) (90,096,357)
2,198
(12,110,690) (2,950,762) (3,634,839) (7,148,495)

(7,233,699)
3,974,922
(1,924,874)

-

(295,052,175)
2,198
3,974,922
(27,769,660)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

(121,593,916) (39,494,961) (55,327,335) (97,244,852)

(5,183,651)

-

(318,844,715)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่ม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

44,041,324 109,376,990 122,473,797

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ :-
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(หน่ วย : บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุงที่ดิน สิ่ งปลูกสร้ าง
(501,207)
216,698

ถนน
-

งบการเงินรวม
ท่ าเรื อ
เครื่ องจักร
และลานวางตู้ และอุปกรณ์
-

ยานพาหนะ
-

งานระหว่าง
รวม
ก่ อสร้ างและติดตั้ง
(501,207)
216,698

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

(284,509)

-

-

-

-

-

(284,509)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

(284,509)

-

-

-

-

-

(284,509)

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 2562

1,422,551,118

165,676,639

4,546,363

54,049,655

25,228,945

24,677,617

14,160,588

1,710,890,925

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

23,376,998
27,769,660

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่ วนปรับปรุ งอาคาร อาคารและงานระหว่างก่ อสร้ างอาคารโรงงานของ
บริ ษทั ย่อยห้าแห่ งราคาตามบัญชี จานวน 478.61 ล้านบาท และ 497.52 ล้านบาท ตามลาดับ ก่อสร้างบนที่ ดินซึ่ งเช่าจาก
บริ ษทั ซึ่ งเมื่อครบกาหนดสัญญาหรื อสัญญานี้ ถูกยกเลิก ผูเ้ ช่ามีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่
เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกาหนดสัญญาเช่าที่ดินให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะได้ทาความตกลงเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่
เช่าเป็ นประการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คานวณค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจานวน 366.27 ล้า นบาท มูล ค่าตามบัญชี จานวน3.37 ล้านบาท และราคาทุน
จานวน 348.85 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจานวน 2.02 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คานวณค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่โ ดยมี ร าคาทุ น จานวน 204.79 ล้า นบาท มูล ค่า ตามบัญ ชี จานวน 0.07 ล้านบาท และราคาทุน
จานวน 201.98 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจานวน 0.07 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้นาที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรราคาตามบัญชีตามงบการเงิน
รวมจานวน 415.19 ล้านบาท และตามงบการเงิน เฉพาะกิจการจานวน 176.01 ล้า นบาท ไปค้ า ประกันสิ น เชื่อกับ
ธนาคารพาณิ ชย์สองแห่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนหนึ่งราคาตามบัญชีจานวน 2,837.61 ล้านบาท และ 586.96 ล้านบาท ตามลาดับ กลุ่มบริ ษทั
ได้ปลดภาระจานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กู้ และมีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อ
ยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กบั สถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง โดยการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นในงบการเงินรวมราคาตามบัญชีจานวน 6.52
ล้านบาท และ 2.81 ล้านบาท และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจานวน 3.90 ล้านบาท และ 2.81 ล้านบาท ตามลาดับ เป็ น
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19
15. สิ นเชื่อและการค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงิ นสิ นเชื่ อต่างๆ จากสถาบันการเงิน
ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสื อค้ าประกัน วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น วงเงินเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซื้อ
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ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และวงเงินกูย้ มื ระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อที่ 16, 18 และ 30.1 ซึ่ งมี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยร่ วมค้ าประกันและมีขอ้ ปฏิ บตั ิอื่นที่สาคัญตามสัญญาสิ นเชื่อ ดังนี้
1. บริ ษทั ต้องดารงสัดส่วนอัตราหนี้สินต่อส่วนทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 2 ต่อ 1
2. บริ ษทั ต้องดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ตามงบการเงินรวม ไม่เกินกว่า 1.2 ต่อ 1
3. บริ ษทั ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนตามงบการเงินรวม ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1
4. บริ ษทั ต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 51
โดยวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค้ าประกันโดยจดจานองที่ดินพร้อมอาคารคลังสิ นค้า
อาคารโรงงาน เครื่ องจักร รวมทั้งอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้งเมื่อก่อสร้างและติดตั้งแล้ว
เสร็ จ สิ ทธิ การเช่าที่ดินที่ต้ งั อาคารโรงงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และ 14
พร้อมทั้งทาประกันภัย สิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ประกันภัยจะพึงรับได้โดยยก
ประโยชน์ในสิ ทธิ ประกันภัยทรัพย์สินให้แก่ธนาคารผูใ้ ห้กูเ้ ป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ และในระหว่างปี 2562 บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้ปลดภาระจานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันบางส่ วนแก่ผใู ้ ห้กู้ และปรับ
เงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
16. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

314,000,000
267,858,278
581,858,278

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
253,000,000
179,000,000
253,000,000
179,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้กยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงินในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน อายุ 1
ถึง 3 เดือน และแบบชาระเมื่อทวงถามจากธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 2.00-3.00 ต่อปี และ 2.25-3.07 ต่อปี
ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามงบการเงิ นรวม เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเป็ นการกูย้ ืมในสกุลเงิ นบาทของ
บริ ษทั ย่อยสองแห่ง มีอตั ราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามสภาวะตลาดเงินซึ่งส่ วนหนึ่งจานวน 221.46 ล้านบาท และ 243.69 ล้านบาท
ตามลาดับ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท บริ ษทั ย่อยได้รับสิ นค้าที่สงั่ เข้ามาโดยการใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น
บริ ษทั ย่อยจึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสาหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจาหน่ายไป
เงิ นกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินและเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อที่ 15
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17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการอื่น
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2562
2561
29,849,512 124,504,939
29,849,512 124,504,939
8,774,776
9,810,768
17,962,943
4,089,150
11,823,280
11,439,164
3,442,117
55,697,192
58,714,794
3,186,666
5,396,700
84,222,940 106,114,610
114,072,452 230,619,549

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,041,090
11,853,591
2,214,148
11,853,591
3,255,238
354,000
438,492
1,418,142
806,943
3,382,218
247,946
1,508,700
5,754,939
4,541,295
17,325,242
17,690,657
2,722,283
5,209,002
30,956,824
30,443,035
42,810,415
33,698,273

18. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
(วงเงินที่ 1 : 380.00 ล้านบาท)
(วงเงินที่ 2 : 100.00 ล้านบาท)
(วงเงินที่ 3 : 145.00 ล้านบาท)
(วงเงินที่ 4 : 50.00 ล้านบาท)
(วงเงินที่ 5 : 132.30 ล้านบาท)
รวม
หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ
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140,000,000
50,000,000
82,292,367
272,292,367
(102,400,000)
169,892,367

216,000,000
25,000,000
98,398,000
50,000,000
389,398,000
(121,712,000)
267,686,000
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
389,398,000
571,110,000
82,292,367
50,000,000
(199,398,000) (231,712,000)
272,292,367
389,398,000

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั กูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิ น โดยแบ่งเงินกูเ้ ป็ น 5 วงเงิน
และมีเงื่อนไขที่สาคัญดังนี้
วงเงิน จานวนวงเงิน
(ล้านบาท)
1
380.00
2
100.00
3
145.00
4
50.00
5
132.30

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
การจ่ายชาระ
(ร้อยละต่อปี )
เงินต้น
ก.ย.60-มี.ค.65 MLR-2.00
ทุก 6 เดือน
มี.ค.59-ก.ย.62
4.00
ทุก 6 เดือน
ต.ค.59-ธ.ค.64 MLR-2.55
ทุก 3 เดือน
ต.ค.61-ธ.ค.64 MLR-3.325 ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64
ก.ย.62-มี.ค.68 MLR-2.80
ทุก 3 เดือน

การจ่ายชาระ หลักประกันและข้อปฏิบตั ิที่สาคัญ
ดอกเบี้ย
ทุกสิ้นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
ทุกสิ้นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12
ทุกสิ้นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
ทุกสิ้นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
ทุกสิ้นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
ประกอบด้วย จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาว มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
- ครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี
- ครบกาหนด 1-5 ปี
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุ ทธิ

1,623,108
5,915,331
7,538,439
(406,634)
7,131,805
(1,467,211)
5,664,594

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

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,058,148
3,841,811
4,899,959
(369,213)
4,530,746
(916,404)
3,614,342

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ ง โดยมีระยะเวลาเช่า 5
ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.56-4.40 และ 4.40 ต่อปี ตามลาดับ ซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นยังเป็ นของผูใ้ ห้
เช่าจนกว่ากลุ่มบริ ษทั จะจ่ายเงินค่าเช่าหรื อจ่ายเงินซื้อเมื่อครบตามภาระผูกพันในสัญญา
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20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
8,451,772 10,576,494 3,339,463 5,692,516
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
2,070,205 2,283,140
955,474
392,820
ต้นทุนบริ การในอดีต
1,425,655
798,018
ต้นทุนดอกเบี้ย
386,216
243,064
183,088
117,000
ผลประโยชน์จ่าย
(910,936) (5,517,619) (891,414) (4,283,738)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย 1,464,845
866,693
969,561 1,420,865
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
12,887,757 8,451,772 5,354,190 3,339,463
ค่า ใช้จ่ า ยที่ รั บ รู ้ ใ นงบกาไรขาดทุ น และงบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขายและต้นทุนบริ การ
1,562,345
493,002
706,829
234,816
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
2,319,731 2,033,202 1,229,751
275,004
รวม
3,882,076 2,526,204 1,936,580
509,820
ข้อสมมติฐานหลักที่สาคัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 รายงานมีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
อัตราคิดลด
ร้อยละ 2.50-3.19 ร้อยละ 2.39-3.35
ร้อยละ 3.02
ร้อยละ 2.81
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 5.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
ตามช่วงอายุของ
ตามช่วงอายุของ ตามช่วงอายุของ ตามช่วงอายุของ
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
อายุเกษียณ
55-60 ปี
55-60 ปี
60 ปี
60 ปี
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไป และอัตราดอกเบี้ยคิดลดใช้
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีระยะเวลาครบกาหนดใกล้เคียงกับกาหนดชาระของหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดขึ้นจาก
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2562
2561
230,421
4,045,502
303,244
496,905
931,180
(3,675,714)
1,464,845
866,693

สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
486,366
1,823,542
(105,931)
269,764
589,126
(672,441)
969,561
1,420,865

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจ
เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
(605,216)
(339,490) (266,975)
(123,319)
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50
661,575
362,365
287,234
131,211
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
692,348
391,734
305,800
146,232
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50
(638,544)
(370,013) (286,470)
(138,787)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
(888,241)
(831,001) (369,410)
(313,837)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 1.00
558,705
773,454
417,090
354,468
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ และเมื่อ วัน ที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญัติคุ ม้ ครองแรงงานได้ป ระกาศลงใน ราชกิ จจานุเบกษา โดยมีผล
บังคับใช้นบั ตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่น้ ี กาหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินแล้ว
21. สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ
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2562
4,787,676
(388,817,128)
(384,029,452)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(253,036,434)
(252,501,591)
(253,036,434)
(252,501,591)
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม
2562

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

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

ณ วันที่
1 มกราคม
2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

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

(10,097)
11,060
181,193
135,455
317,611

(98,965)
(98,965)

499,086
143,231
401,244
3,744,115
4,787,676

-

-

-

-

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

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

702,098
(576,392)
425,611
413,034
219,657
1,184,008
1,501,619

7,321
391,934
399,255
300,290

3,143,452
272,806
(394,463,628)
2,176,307
53,935
(388,817,128)
(384,029,452)

849,198
(249,655,683)
667,892
(4,362,998)
(252,501,591)
(252,501,591)

(576,392)
186,242
209,034
(554,960)
(736,076)
(736,076)

7,321
193,912
201,233
201,233

272,806
(249,462,120)
1,070,838
(4,917,958)
(253,036,434)
(253,036,434)
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
รายได้หรื อ หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายใน งบกาไรขาดทุน
2561
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ 27) (หมายเหตุ 27)

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

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

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
1,454,720
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
1,108,070
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(302,245,292)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,398,553
อื่นๆ
(155,329)
รวม
(298,439,278)
สุทธิ
(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)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ย่อยสามแห่งและสองแห่งตามลาดับ มีผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิด
จากขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวน 79.33 ล้านบาท และ 64.94 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ ง ไม่ได้นาไปรวมในการ
ค านวณสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี เพื่ อ รั บ รู ้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น (เนื่ อ งจากความไม่ แน่ นอนที่ จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต)
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22. ทุนเรื อนหุน้
ราคาตาม
มูลค่าหุน้
(บาท)

2562

2561

จานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

จานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

จานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

จานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุน้ สามัญปลายปี

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

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว
หุน้ สามัญต้นปี
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุน้ สามัญปลายปี

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
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้น
สู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ทุนสารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายเงินปั นผลได้
24. เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผล
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
กาไรสะสม ณ 30 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
กาไรของปี 2561
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
รวม
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เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

วันที่จ่าย
เงินปั นผล

38,332,718

0.10

28 พฤศจิกายน 2562

22,999,631
61,332,349

0.06
0.16

24 พฤษภาคม 2562
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เงินปั นผล
เงินปั นผลประกาศจ่ายจาก
กาไรสะสม ณ 30 มิ.ย. 61

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

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

เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

วันที่จ่าย
เงินปั นผล

22,999,631

0.06

23 พฤศจิกายน 2561

26,832,903
49,832,534

0.07
0.13

25 พฤษภาคม 2561

25. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงินคือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง การดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่วนทางการเงินไม่ให้เกินข้อกาหนดของ
สัญญากูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.38 : 1.00และ 0.52 : 1.00
ตามลาดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.44 : 1.00 และ 0.49 : 1.00 ตามลาดับ
26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 205,999,557
187,856,680
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
1,557,334,851 1,162,323,983
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
19,702,731
(61,636,600)
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
1,317,500
ค่าเสื่ อมราคา
141,113,867
132,042,410
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
50,788,415
51,839,442
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานคลังสิ นค้า
59,818,987
40,756,902
ค่าสาธารณูปโภค
55,517,124
49,164,255
ต้นทุนทางการเงิน
32,881,667
36,915,393
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
245,075,132
198,931,239
รวม
2,369,549,831 1,798,193,704
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
78,902,252
71,563,647
34,810,974
29,996,584
46,905,661
48,257,334
3,369,530
3,636,880
23,225,821
26,432,436
46,947,266
115,070,573
234,161,504
294,957,454

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

56
27. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้ท่ี รับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 21)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2562
2561
47,396,109
46,525,646

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
21,143,770
18,396,489

(1,501,619)
45,894,490

736,076
21,879,846

4,502,856
51,028,502

1,111,418
19,507,907

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ก่อนภาษี
เงินได้
ผลต่างจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน
(1,464,845)
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (36,604)
รวม
(1,501,449)

2562
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

292,969
7,321
300,290

(1,171,876)
(29,283)
(1,201,159)

ก่อนภาษี
เงินได้

2561
รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(866,693)
173,339
(693,354)
428,986,747 (85,797,350) 343,189,397
428,120,054 (85,624,011) 342,496,043
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนภาษี
เงินได้

2562
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

ผลต่างจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน
(969,561)
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (36,604)
รวม
(1,006,165)

193,912
7,321
201,233

(775,649)
(29,283)
(804,932)
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ก่อนภาษี
เงินได้

2561
รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(1,420,865)
9,862,152
8,441,287

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

(1,136,692)
7,889,722
6,753,030

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

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

งบการเงินรวม
2562
36,636,641
210,032,218
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
42,006,444
-

1)4,176,884(
5,791,791
3,109,040
10,665,718
47,396,109
1),501,(619
45,894,490

รวม
246,668,859
42,006,444
1)4,176,884(
5,791,791
3,109,040
10,665,718
47,396,109
(1,501,619)
45,894,490
(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
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
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งบการเงินฉพาะกิจการ
2562
2561
170,280,152
67,035,104
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
34,056,030
13,407,021
(13,537,025)
1,001,285
(376,520)
21,143,770
736,076
21,879,846

(9,128,322)
15,518,810
(1,401,020)
18,396,489
1,111,418
19,507,907

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562
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28. กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี

กาไรสาหรับปี (หน่วย : บาท)
จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ว (หน่วย : หุน้ )
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
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งบการเงินรวม
2562
2561
165,425,980 164,643,496
383,327,181 383,327,181
0.43
0.43

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
148,400,306
47,527,197
383,327,181 383,327,181
0.39
0.12

ส่ วนที่ 2 งบการเงินประจาปี 2562

29. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานตามงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : พันบาท)
ธุรกิจบริ การขนถ่าย
และให้เช่าคลังสิ นค้า
2562
2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้ระหว่างส่ วนงาน

ธุรกิจให้เช่าโรงงาน
และอาคารชุด
2562
2561

ธุรกิจท่าเทียบเรื อ
2562
2561

ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
2562
2561

ธุรกิจขาย
อสังหาริ มทรัพย์
2562
2561

รายการ
ระหว่างกัน
2562
2561

รวม
2562

2561

301,154
138,335

225,376
133,860

1,492
-

59,090
-

212,236
-

175,246
-

2,007,480
38,274
15,126

1,525,263
258
8,547

30,550
-

36,513
-

(153,461)

(142,407)

2,038,030
553,156
-

1,561,776
459,970
-

439,489
199,046

359,236
178,599

1,492
1,492

59,090
24,650

212,236
44,362

175,246
39,005

2,060,880
256,033

1,534,068
253,508

30,550
8,580

36,513
13,485

(153,461)
(4,311)

(142,407)
(8,331)

2,591,186
505,202
25,033
(44,054)
(206,631)
(32,882)
(45,894)

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

กาไรจากการดาเนินงาน
(หัก) กาไรส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

200,774

201,756

(35,348)

(37,113)

กาไรสาหรับปี

165,426

164,643

รวมรายได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สิ นทรัพย์ที่ใช้ในส่ วนงาน :ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ :
- ส่ วนที่จาแนกได้
- ส่ วนกลาง

51,870
3,002
2,943

26,174
2,774
2,700

788
4,994

318
5,161

11,548
-

14,582
-

243,625
542,877
-

227,299
869,406
-

62,374
-

84,344
-

(8,554)
-

(6,428)
-

299,277
545,879
62,374
7,937

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

2,727,866
47,058

2,205,228
53,369

960
-

625
-

284,730
-

786,388
-

976,726
-

1,034,281
-

19

47

(5,733)
-

(7,375)
-

สิ นทรัพย์อื่น

3,984,549
47,077
161,591

4,019,147
53,416
161,333

สิ นทรัพย์ รวม

5,108,684

5,460,226
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รายได้กิจการท่าเที ยบเรื อสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 22.52 ล้านบาท เป็ นรายได้
กิ จการท่าเที ยบเรื อที่ แสดงยอดสุ ทธิ จากค่าจ้างบริ หารท่าเทียบเรื อ โดยผูร้ ับจ้างตกลงชาระค่าจ้างเท่ากับอัตราที่ตกลง
ร่ วมกันในการประกันรายได้ที่เกิ ดจากการรับจ้างตามสัญญาว่าจ้างบริ หารท่าเที ยบเรื อซึ่ งสัญญามีกาหนดระยะเวลา
ว่าจ้าง 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2559 ซึ่ งในระหว่างปี 2561 ผูว้ ่าจ้างได้ย กเลิกสัญ ญาและจัด ทาสัญ ญาจ้าง
บริ หารงานท่าเทียบเรื อฉบับใหม่โดยผูว้ า่ จ้างตกลงชาระค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงร่ วมกันตามผลประกอบการท่า
เทียบเรื อและไม่กาหนดเงื่อนไขในการประกันรายได้ โดยสัญญามีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2561
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสูงกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริ การ
30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
30.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผูกพันและวงเงินสิ นเชื่อ ดังนี้

เลตเตอร์ออฟการันตี
เลตเตอร์ออฟเครดิต
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ ะยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะสั้น ทรัสต์รีซีท รับซื้อลูกหนี้
และแฟคเตอริ่ ง
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะยาว

เลตเตอร์ออฟการันตี
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ ะยะสั้น
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะยาว

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

สกุลเงิน
(หน่วย)
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

วงเงิน
63,669
2,910,000

งบการเงินรวม
2562
ใช้ไป
คงเหลือ
วงเงิน
38,710
24,959
63,100
200,355 2,709,645 2,810,000

10,000
2,015,000
1,235,000

10,000
81,558 1,933,442
240,000 995,000

400,000
100,000
132,300

วงเงิน
18,100
995,000
100,000
132,300

77,400
13,000
82,292

18,000
2,015,000
1,015,000

322,600
87,000
50,008

400,000
100,000
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ใช้ไป
คงเหลือ
วงเงิน
16,794
1,306
18,100
240,000 755,000
775,000
13,000
87,000
100,000
82,292
50,008
-

2561
ใช้ไป คงเหลือ
35,610
27,490
528,794 2,281,206
1,541
16,459
86,087 1,928,913
96,583 918,417
200,000
99,000
-

200,000
1,000
-

2561
ใช้ไป คงเหลือ
16,794
1,306
80,000 695,000
99,000
1,000
-

วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวข้างต้นใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
30.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาต่างๆ มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2562

สัญญาก่อสร้างและติดตั้งเครื่ องจักร

มูลค่า
ตามสัญญา
8,356

ภาระผูกพัน
คงเหลือตามสัญญา
4,052

2561
มูลค่า
ตามสัญญา
10,781

ภาระผูกพัน
คงเหลือตามสัญญา
2,368
(หน่วย : พันบาท)
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ส่ วนที่ 2 รายงานประจาปี 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัญญาก่อสร้างและติดตั้งเครื่ องจักร

สัญญาซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้า
สัญญาซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้า
สัญญาขายสิ นค้าล่วงหน้า

มูลค่า
ตามสัญญา
6,406

2562
ภาระผูกพัน
คงเหลือตามสัญญา
2,840

2561
มูลค่า
ตามสัญญา
1,456

ภาระผูกพัน
คงเหลือตามสัญญา
323

งบการเงินรวม
2562
2561
5,317
2,855
4,523
129,760
33,994
66,400

หน่วยและสกุลเงิน
พันดอลลาร์สหรัฐ
พันบาท
พันบาท

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
2562
2561
ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี 5 ปี ขึ้นไป รวม ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี 5 ปี ขึ้นไป รวม
สัญญาเช่า - ผูใ้ ห้เช่า 2,469 3,190
581 6,240
1,945
2,688 1,161 5,794
สัญญาเช่า - ผูเ้ ช่า
5,300 13,416
- 18,716
20,449 15,491 1,585 37,525
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
2562
2561
ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี 5 ปี ขึ้นไป รวม ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี 5 ปี ขึ้นไป รวม
สัญญาเช่า - ผูใ้ ห้เช่า 46,288 70,922 295,511 412,721
48,583 65,669 309,144 423,396

31. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงอันเกี่ ยวเนื่ องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด
และจากการที่ คู่ส ัญ ญาไม่ป ฏิ บ ตั ิต ามสัญ ญา ซึ่ ง กลุ่ม บริ ษ ทั จะพิจ ารณาใช้เ ครื่ อ งมือ ทางการเงิน ที่ เหมาะสม เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกาไร
หรื อเพื่อการค้า
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้ การค้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาย
และการให้บริ การกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ ลูกหนี้
ของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยลูกหนี้หลายราย ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสาคัญ
จากการเก็บหนี้
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ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต
ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงิ นกูย้ ืมที่ เป็ นอัตราดอกเบี้ ยคงที่ และลอยตัวให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี้
(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

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

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

831,194
831,194

89,915,137
89,915,137

27,373,632
299,276,872
326,650,504

117,288,769 0.125-0.750
831,194
4.50
299,276,872
417,396,835

251,458,278
1,467,211
252,925,489

5,664,594
5,664,594

330,400,000
272,292,367
602,692,367

114,072,452
114,072,452

581,858,278 1.60-3.00
272,292,367 3.23-4.03
7,131,805 0.56-4.40
114,072,452
975,354,902
(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
รวม

งบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ดอกเบี้ย
ตามราคาตลาด

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
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(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2 ถึง 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
ดอกเบี้ย
ตามราคาตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

363,629
363,629

1,155,107
27,000,000
28,155,107

2,692,716
42,718,123
45,410,839

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รวม

916,404
916,404

3,614,342
3,614,342

253,000,000
272,292,367
137,000,000
662,292,367

42,810,415
42,810,415

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

3,847,823 0.125-0.750
363,629
4.50
42,718,123
27,000,000
2.50
73,929,575

253,000,000
272,292,367
137,000,000
4,530,746
42,810,415
709,633,528

2.00-3.00
3.23-4.03
1.75-3.80
4.08-4.40
-

(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
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นของกลุ่ ม บริ ษ ัท ส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อ วัต ถุ ดิ บ เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร
พาณิ ชย์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชาระหนี้ สินในรู ปเงินตราต่า งประเทศ โดยกลุ่มบริ ษทั
ไม่ไ ด้รับรู ้สัญ ญาซื้ อขายเงิ นตราต่า งประเทศดังกล่าวในงบการเงิน ทั้งนี้ วนั ครบกาหนดชาระเงินของสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย
งบการเงินรวม
และสกุลเงิน
2562
2561
จานวนเงินที่ทาสัญญา
ดอลล่าร์สหรัฐฯ
254,239
2,674,094
มูลค่าตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
7,660,134
86,086,857
มูลค่ายุติธรรมตามสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
7,637,169
86,534,794
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าคานวณโดยใช้อตั ราที่กาหนด โดยธนาคาร
คู่สญ
ั ญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังมีหนี้ สินที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ดังนี้
สกุลเงิน
หนี้สิน
2562
2561
ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
47,537
มูลค่ายุติธรรม
เนื่ อ งจากสิ นทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ นทางการเงินส่ ว นใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ ืม มี อตั รา
ดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จึ งเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สินทาง
การเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
32. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน สารอง
เลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราที่ข้ ึนอยูก่ บั อายุงาน
ของพนักงาน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ มีสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการกองทุนและจะจ่ายให้แก่
พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 ตามงบการเงินรวมได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจานวน 2.98 ล้านบาท และ 1.89 ล้านบาท ตามลาดับ และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจานวน 1.81 ล้านบาท และ 0.93 ล้านบาท ตามลาดับ
33. การวัดมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินบางรายการที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมไว้แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

รวม

-

-

2,309,086,093

2,309,086,093

774,114,929
-

-

22,658,169

774,114,929
22,658,169

-

7,637,169

-

7,637,169
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
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
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม

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

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

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

รวม

-

-

1,422,551,118

1,422,551,118

774,114,929
-

-

1,029,187,156

774,114,929
1,029,187,156
(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

รวม

-

-

1,422,607,570

1,422,607,570

730,193,514
-

-

1,034,742,085

730,193,514
1,034,742,085

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนระหว่างลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
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34. สิ ทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ได้รับส่ งเสริ มการลงทุนตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 58-2293-1-00-1-0 ลงวันที่ 31
สิ งหาคม 2558 ในกิจการขนถ่ายสิ นค้าสาหรับเรื อบรรทุกสิ นค้า จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 4 และ 34 และ
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรั บกาไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ไ ด้รับการส่ งเสริ ม รวมกันไม่
เกิ นร้อยละ 100 ของเงิ นลงทุนไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 5 ปี แต่ไม่เกิน 198.00 ล้านบาท ทั้งนี้
จะปรับเปลี่ยนตามจานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียนที่ แท้จริ ง นับแต่วนั ที่ เริ่ มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น
35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
35.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 2/2563 ของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563
ให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท จานวนเงิ น 38.33 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อรวมกับเงินปั นผล
ระหว่างกาลหุ ้นละ 0.10 บาท จานวนเงิน 38.33 ล้านบาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ นอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท จานวน
เงินรวมทั้งสิ้น 76.66 ล้านบาท
35.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้จ่ายเงิน
ปั นผลจากกาไรของปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท จานวนเงิน 43.85 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่าง
กาลหุ ้นละ 0.08 บาท จานวนเงิน 31.89 ล้านบาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ นอัตราหุ ้นละ 0.19 บาท จานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 75.74 ล้านบาท
35.3 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 ของบริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติ
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อขออนุ มตั ิจ่ายเงินปั น
ผลจากกาไรสะสม ในอัตราหุ ้นละ 5.00 บาท รวมเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 2.50 ล้านบาท
36. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
รายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นประจาปี 2562 ฉบับนี้ ครอบคลุมระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31
ธันวาคม 2562 แนวทางการรายงานนี้ได้ทาขึ้นให้สอดคล้องกับ Global Reporting Initiative ฉบับ Standard ระดับ
Core ในประเด็นต่อไปนี้

สิ่ งแวดล้อม
พลังงาน
พลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้ในพืน้ ทีบ่ ริษทั หรือพืน้ ที่โรงงาน โดยปริมาณพลังงานไฟฟ้ าเก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้จาก
ผูข้ ายไฟฟ้ า

น้าจากภายนอก
ปริมาณน้ าจากภายนอก คือ ปริมาณการใช้น้ าประปาเพื่อ กิจกรรมของบริษทั ฯ ซึ่งเก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้
มิเตอร์

ขยะ
ขยะ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ขยะอันตราย และขยะไม่อนั ตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการ
ก าจัด สิ่ง ปฏิกูลหรือ วัสดุ ท่ีไ ม่ ใ ช้แ ล้ว พ.ศ. 2548 การรายงานปริม าณขยะที่เ กิด ขึ้น และการจัด การ จะมาจากการ
ชังน
่ ้าหนัก

ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซค์ (CO) คานวณโดยใช้ผลความเข้มข้นจากการตรวจวัดตามทีก่ ฏหมายกาหนด คู ณ
กับอัตราการไหลของลม และชัวโมงการท
่
างานเครื่องจักร

มลพิ ษอากาศ
ฝุ่ นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NO2) คานวณโดยใช้ผลความเข้มข้นจาก
การตรวจวัดตามทีก่ ฏหมายกาหนด คูณ กับอัตราการไหลของลม และชัวโมงการท
่
างานเครื่องจักร

ความปลอดภัย
ข้อมูลจานวนพนักงานและคู่ธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษทั และพนักงานสัญญาจ้าง และผูร้ บั เหมา
การคานวณชัวโมงการท
่
างาน เป็ นข้อมูลจากพนักงานบริษทั และพนักงานสัญญาจ้าง ระบบบันทึกเวลาทางาน
จากสายงานทรัพยากรบุคคล ส่วนข้อมูลผูร้ บั เหมามาจากเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยประจาโรงงาน

กระบวนการรายงานประเด็นที่มีนัยสาคัญด้านความยังยื
่ น (G4-18)
กลุ่มบริษทั ได้กาหนดประเด็นสาคัญด้านความยังยื
่ น (ระหว่างปี การเงินของบริษทั คือ 1 มกราคม 2562 ถึง 31
ธันวาคม 2562) เป็ นสามด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม โดยร่วมกันกาหนดประเด็นย่ อยที่
สาคัญและรับฟั งความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียประกอบตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1
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ขัน้ ตอนที่ หนึ่ ง ระบุประเด็นสาคัญให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และความเสีย่ งของบริษัทฯ
และความสาคัญในมุมมองของผู้มีส่ว นได้เ สีย โดยให้เป็ นไปตามตัวชี้ว ัดมาตรฐานที่กาหนดใน Global Reporting
Initiative (GRI)
ขัน้ ตอนที่ สอง จัดลาดับความสาคัญของประเด็นที่ได้มาตามขัน้ ตอนที่หนึ่ง โดยให้หน่ วยงานทีเกี่ยวข้อง
คัดเลือก โดยมีกรอบการพิจารณา คือ ให้จดั ลาดับประเด็นตามความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของกลุ่มบริษทั
และการรักษาประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียตามควาเหมาะสม
ขัน้ ตอนที่ สาม สอบทานความสาคัญของประเด็นทีไ่ ด้มาตามขัน้ ตอนทีส่ อง โดยให้หน่ วยงานภายในที่ได้รบั
มอบหมายเป็ นผูด้ าเนินการ และนาเสนอประเด็นทีก่ ลันกรองตามขั
่
น้ ตอนทีส่ ามต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
อนุมตั ใิ ห้รายงานประเด็นความยังยื
่ นเหล่านี้ต่อสาธารณชน
ขัน้ ตอนที่ สี่ บริษัทมอบหมายหน่ วยงานภายในสอบทานกระบวนการประเมินประเด็นสาคัญ การรวบรวม
และประมวลผลข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสีย การดาเนินงานด้านสังคม ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องและครบถ้วน

ด้านเศรษฐกิ จ
EC1

EC2

EC3

EC4

ด้านสิ่ งแวดล้อม

ด้านสังคม

การดาเนินธุรกิจอย่างยั ่งยืน

EN1

การใช้พลังานอย่างมีประสิทธิภาพ

S1

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

EN2

การจัดการสิง่ แวดล้อม

S2

การพัฒนาและดูแลบุคลากร

S3

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

การกากับดูแลกิจการ
นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ขอบเขตการรายงาน (G4-18)
ข้อมูลด้านความยังยื
่ นทีร่ ายงานนี้เป็ นของกลุ่มบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน กล่าวคือ กลุ่มบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจ
ท่าเรือและคลังสินค้า น้ามันประกอบอาหาร อสังหาริมทรัพย์ ซือ้ มาขายไป และผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษัทฯ

พลังงาน

ด้านสิ่ งแวดล้อม
ก๊าซเรือนกระจก มลพิ ษทางอากาศ น้าจากภายนอก

ขยะ

ความปลอดภัย ทรัพยากรบุคคล
อุบตั ิ เหตุ
การฝึ กอบรม

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด

โครงสร้างการกากับดูแลองค์กร (G4-34)
คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลเป็ น คณะกรรมการที่มีอ านาจหน้ า ที่ค รอบคลุ ม ไปถึง การก ากับดูแ ลให้บริษัทฯ
ดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมและสังคมด้วย ทัง้ นี้ เพราะนอกจากนโยบาย
การกากับดูแลกิจการจะกาหนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารกากับดูแลกิจการที่ ดเี พื่อให้กจิ การของบริษทั ดาเนินไปด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ มีคุณธรรมแล้ว ยังกาหนดให้บริษทั ฯ ประกอบกิจการโดยให้ความสาคัญกับ
การรักษาสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มและปลอดภั ย ก่ อ นที่ จ ะลงทุ น ในกิ จ การ ปฏิ บ ั ติ ต ามกฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยทีส่ ดุ
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หัวข้อสาคัญและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร (G4-19, G4-21)

ประเด็นความยังยื
่ นของกลุม่ บริ ษัท

ประเด็นความยังยื
่ นตามเกณฑ์
GRI (G4-19)

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร
ต่อผูม้ ีส่วน
ต่อภายใน
ได้เสีย ผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กร
ภายนอก

1. การดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น

- กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม
- การบริหารความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายใน

- กระบวนการจัดทากลยุทธ์
- การกากับดูแลกิจการ

ผูถ้ อื หุน้ , เจ้าหนี้, คู่ค้า

2. การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

- การหาพันธมิตรทางธุรกิจ
- การจัดหาสินค้าและผูร้ บั เหมา

- การคัดเลือกคู่ค้าด้วยความเป็ นธรรม
- การคุม้ ครองแรงงานและสิทธิมนุษยชน

คู่ค้า, ผูร้ บั เหมา

3. การกากับดูแลกิจการ

- การกากับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
- มาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่

- การปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณ และคู่มอื มาตรการ
ต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่
- การปลุกจิตสานึกความซือ่ สัตย์
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผูถ้ อื หุน้ , พนักงาน, คู่ค้า,
ลูกค้า, สังคม

4. การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- การตรวจวัดพลังงานทีใ่ ช้ไป
- การลดความสิน้ เปลืองพลังงาน
- การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สงู สุด - การจัดการพลังงาน

ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ

5. การจัดการสิง่ แวดล้อม

- การลดมลพิษทางอากาศ
- การจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม
- น้าจากภายนอก

- มาตรฐานสิง่ แวดล้อม
- ความเดือดร้อนของชุมชน

ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ
, ลูกค้า

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์
- การปฏิบตั ติ ามคู่มอื ความปลอดภัย
- การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

พนักงาน, คู่ค้า,
หน่วยงานภาครัฐ

- ความปลอดภัยของพนักงาน
- ความปลอดภัยของเครื่องจักรและ
6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
อุปกรณ์
- การจัดการเหตุฉุกเฉิน

7. คุณภาพและความพึงพอใจของ
พนักงาน

- การฝึ กอบรม
- การพัฒนาบุคลากร
- การจัดหาบุคลากร
- การรักษาบุคลากรและการจัดหา
- แผนการสืบทอดบุคลากรระดับสูง
บุคลากร
- การจัดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างนายจ้าง
- การจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ลูกจ้าง

พนักงาน, ลูกค้า,
หน่วยงานภาครัฐ

8. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม

- ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน
- การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดกับชุมชน

ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ
, ลูกค้า
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- การสร้างความสัมพันธ์ทส่ี ม่าเสมอ
- การเพิม่ คุณภาพชีวติ แก่ชุมชน
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กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุ่มทีได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินงานของบริษทั มีสว่ นร่วมในการกาหนดประเด็น
ความสาคัญทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียซึง่ ในแต่ละกลุ่มมีความคาดหวังจากกลุ่มบริษทั แตกต่างกันออกไป

การมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสีย (Engagement Stakeholder) G4-24, 25, 26, 27
กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ผูถ้ อื หุน้

คู่ค้า/ผูร้ บั เหมา

ลูกค้า

เจ้าหนี้

พนักงาน

ชุมชน/สังคม

หน่วยงานของรัฐ
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ช่องทางการสือ่ สาร
1. การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2. รายงานประจาปี
3. การเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
5. การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางทีจ่ ดั ไว้
1. การประชุม/สัมนาในโอกาสต่างๆ
2. การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษทั ฯ
3. การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
4. การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางทีจ่ ดั ไว้
1. การเยีย่ มเยียนลูกค้า
2. การเชิญลูกค้าเยีย่ มชมกิจการ
3. การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
4. การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
5. การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางทีจ่ ดั ไว้
1. รายงานประจาปี
2. งบการเงิน
3. การเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์สนิ เชื่อ
1. จดหมายข่าวภายใน
2. การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น อีเมล์ อินทราเนต
3. การประชุม/สัมนา/อบรม
4. การกิจกรรมสัมพันธ์ประจาปี
5. การประชุมระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน
6. การประเมินผลงานพนักงานประจาปี
1. กิจกรรมเทกระจาดประจาปี
2. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
3. การพบปะชุมชนอย่างสม่าเสมอ
4. การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
5. การเสริมสร้างอาชีพแก่ชุมชน
1. การร่วมและการสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กิดขีน้
2. การประสานงานกับหน่วยงานในด้านต่างๆ
3. การขออนุญาตในเรื่องทีก่ ฎหมายกาหนด

ประเด็นทีไ่ ด้รบั จากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1. ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสม่าเสมอ
2. การเจริญเติบโตของบริษทั ฯ
3. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

1. การจัดซือ้ จัดจ้างทีโ่ ปร่งใสยุตธิ รรม
2. การจ่ายค่าสินค้า/ค่าจ้างตรงเวลา

1. สินค้าทีม่ คี ุณภาพ
2. ส่งมอบสินค้าตรงเวลา
3. การจัดช่องทางสาหรับส่งเรื่องร้องเรียน
1. การชาระหนี้ตรงเวลา
2. แผนงานสาหรับกาหนดเวลาชาระหนี้
1. สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนทีแ่ ข่งขันได้
2. ความก้าวหน้าตามตาแหน่งงาน
3. การพัฒนาตนเอง
4. อุปกรณ์การทางานทีท่ นั สมัย
5. ความปลอดภัยในการทางานและอาชีวอนามัย
1. ส่งเสริมการจ้างงานของชุมชน
2. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
3. ยกระดับความเป็ นอยูข่ องชุมชน
1. การปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมาย
2. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนา
3. ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้
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ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่ยงยื
ั ่ น G4-12
กลุ่มธุรกิ จท่าเรือและคลังสิ นค้า
ธุรกิ จต้นน้า

ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิ จปลายน้า

ธุรกิ จท่าเรือและคลังสิ นค้า

คลังสินค้า

ธุรกิจแรงงาน

ผูบ้ ริโภค

ท่าเรือ

ธุรกิจแรงงาน

เรือเดินทะเล
Shipper

Inspector

Surveyor

ธุรกิจเรือชายฝั่ ง

กลุ่มธุรกิ จน้ามันพืช
ธุรกิ จต้นน้า

ธุรกิ จปลายน้า

ธุรกิ จน้ามันพืช

Transportation

RO

Consumer

Deodorization,
Distillation and
Fractionating

CPO

RPO

Fried Food
Manufacturer

RS

Margarine

Palm Oil
Crushing Mill

Palm Farmer
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PFAD

Soap
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ด้านเศรษฐกิ จ
1. การดาเนิ นธุรกิ จอย่างยังยื
่ น
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นจะต้องมีความสมดุลกันระหว่างความมันคงทางธุ
่
รกิจ
(ซึง่ หมายรวมถึงผลกาไรประจาปี และการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว) กับการใส่ใจในเรื่องสิง่ แวดล้อม
สังคม และการกับดูแลกิจการ
ในส่วนของความมันคงทางธุ
่
รกิจ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ทต่ี งั ้ ไว้โดยพิจารณา
ทบทวนหรือแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ภายใต้กรอบการกากับกิจการทีด่ี
โดยมีแนวทางที่ชดั เจนว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษทั จะต้องไม่สร้างปั ญหาให้กบั สิง่ แวดล้อมและ
สังคม และพยายามเสริมสร้างกิจกรรมทีจ่ ะช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมและพัฒนาสังคมไปพร้อมกันด้วย

2. การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
การจัดการคู่ค้าอย่างยังยื
่ น
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นส่วนของ
คู่คา้ คือ บริษทั ฯ ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับ คู่คา้ โดยปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ อย่างเคร่งครัด และปฏิบตั ติ ามข้อตกลงกับคู่คา้ อย่างเทีย่ งตรงและ
เคร่งครัดในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ต้องรีบแจ้งคู่คา้ โดยเร็วเพื่อร่วมกันพิ จารณา
หาทางแก้ไขปั ญหา รวมถึงการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นการคัดเลือกคู่คา้ โดยปฏิบตั กิ บั คู่
ค้าอย่างเสมอภาคบนพืน้ ฐานทางการค้าทีเ่ ป็ นธรรมและการดาเนินงานอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังกาหนดคุณสมบัติคู่ค้าโดยคู่ค้าต้องมีช่อื เสียงที่ดี มีจริยธรรมและความเป็ นมืออาชีพ และไม่มีการ
ละเมิดกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมและแรงงานอีกด้วย
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ดูแลคู่ค้าเสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการค้าที่เติบโตไปด้วยกัน พร้อมทัง้ ส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้โอกาสกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์
ร่วมกัน
มาตรฐานการผลิ ตสิ นค้าและความต้องการของลูกค้า
มาตรฐานการผลิ ตสิ นค้า
มาตรฐานการผลิต สิน ค้า รวมไปถึง กระบวนการผลิตภายในโรงงานที่จ ะต้อ งได้ร ับ การยอมรั บ
เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสาคัญด้าน
มาตรฐานการผลิต สิน ค้า และบริก ารเป็ น อย่ า งมาก สิน ค้า ที่ผ ลิต ออกมาและบริก ารต้อ งเป็ น ไปตาม
มาตรฐานของลูกค้า หรือเป็ นมาตรฐานตามกฏหมายทีย่ อมรับทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล
กลุ่มบริษัทมีนโยบายกากับดูแ ลกิจ การและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ลูก ค้าในหมวดที่ว่า ด้วยบทบาท
ผูม้ สี ว่ นได้เสียว่าบริษทั ใช้ระบบจัดการคุณภาพในระดับสากล เป็ นต้น
นอกจากนโยบายการกากับดูแลกิจการดังกล่าวแล้ว กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการดาเนินธุรกิจ
อย่างยังยื
่ นตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กลุ่มบริษทั ฯ จึงได้เริม่ นามาตรฐานระดับโลกเกีย่ วกับการ
ผลิต อาหาร โดยปรับ ปรุ ง ระบบคุ ณภาพของโรงงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ให้ไ ด้ร ับ รองระบบคุ ณภาพ
FSSC22000 และ BRC22000 ภายในปี 2563
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ความต้องการของลูกค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ลกู ค้า การส่งมอบ
ที่ ต รงเวลาและการบริ ก ารในระดับ สากล ตลอดจนการรัก ษาความลับ ของลู ก ค้ า โดยเคร่ ง ครัด
และกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกันภายใต้ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ในระยะยาว
บริษทั สือ่ สารกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทัง้ เยีย่ มเยียนลูกค้าเพื่อรับทราบความ
ต้องการของลูกค้าและการให้ขอ้ มูลข่าวสารใด ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้า
ในทางกลับกันบริษทั ฯ ได้เชิญลูกค้าเยีย่ มชมกิจการและตรวจสอบระบบงานของบริษทั ฯ และโรงงาน
เพื่อให้ลูกค้าได้พจิ ารณาศักยภาพและความพร้อมของบริษทั ฯ ในการเป็ นผูข้ ายสินค้าตามมาตรฐานของ
ลูก ค้า รวมถึง บริษัท ได้สารวจความพึง พอใจของลูก ค้า เป็ น ประจ าทุก ปี และน าข้อ ติชมของลูก ค้ามา
ปรับปรุงการบริการและพัฒนาระบบการผลิตของบริษทั ต่อไป
มาตรฐานคุณภาพของโรงงาน
บริษทั ได้ปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษทั ได้รบั ระบบคุณภาพ
ดังนี้ ISO9001:2015, GMP, HACCP, Halal, Kosher และภายในปี 2563 บริษัทฯ ได้รบั ระบบคุณภาพ
ISO22000, FSSC22000 และ BRC22000 อีกด้วย
3. การกากับดูแลกิ จการ
บริ ษั ท ฯ ถื อ ว่ า การก ากับ ดู แ ลกิ จ การเป็ นกลไกที่ ส าคัญ ในการท าให้ บ ริ ษั ท สามารถบริห าร
ความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ่วนได้เสียต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า
ชุมชน และหน่ วยราชการ บริษัทจึงมีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับผู้มี ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
อย่างชัดเจน เพื่อให้การดาเนินกิจการของบริษทั มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม
รายงานประจาปี ได้กล่าวถึงนโยบายการกากับดูแลและการกากับดูแลกิจการไว้ทห่ี น้า 69 เป็ นต้นไป
รวมถึงได้กล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อีกด้วย

ด้านสิ่ งแวดล้อม
4. การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (G4-EN3)
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการจัดการด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่ อชุมชนและสิง่ แวดล้อม และยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลัง งาน
รวมทัง้ ผู้มสี ่วนได้เสียยังให้ความสาคัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภาวะโลก
ร้อนซึง่ มีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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หน่วย: K.Watt-Hour

ปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้า
4,341,000.00

5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00

644,551.00
488,529.00

65,436.00254,000.00

2562
TSG

TSW

TSO

TSTE

TSTL

การจัดการก๊าซเรือนกระจก (G4-EN15, G4-EN16)
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ดาเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยการ
ลดใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและในสานักงาน การส่งเสริมการลดใช้พลังงานในชุมชนไปพร้อม
กับการส่งเสริมการทาโซลาร์เซลล์บนหลังคาโกดังสินค้า และการสร้างพื้นทีส่ เี ขียวในโรงงาน การ
ปลูกป่ า และการส่งเสริมกิจกรรม ป่ าของชุมชนทัวประเทศตลอดจนการให้
่
ความร่วมมือกับทัง้ ภาครัฐ
และองค์กรต่าง ๆ
คาร์ บอนมอนอกไซด์(CO)

81.35

100.00
80.00

หน่วย: ตัน

59.76

60.00
40.00
20.00
2562
ปริ มาณการปล่อย

มาตรฐานกฎหมายกาหนดไม่เกิน

5. การจัดการสิ่ งแวดล้อม
การใช้น้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (G4-EN8)
น้ าในกระบวนการผลิต น้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต น้ ามันพืชเป็ นน้ าจากระบบหล่อเย็นทีใ่ ช้ในการ
แลกเปลี่ยนอุณหภูมิ โดยน้ าที่ใช้แล้วจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบาบัด ด้วยการตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้
ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ ก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าคุณภาพน้ าทีป่ ล่อยออกสู่แหล่ง
9
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บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
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รองรับน้ าเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด ได้แก่ มาตรฐานชลประทาน มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็ น ต้ น เพื่อ ป้ อ งกัน ผลกระทบต่ อ ความหลากหลายทางชีว ภาพของแหล่ ง รองรับ น้ า ส่ ว นน้ า ใช้ใ น
สานัก งาน จะผ่ า นกระบวนการบ าบัด จนได้ม าตรฐานก่ อ นปล่ อ ยออกสู่แ หล่ ง รองรับ น้ า เป็ น ไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดต่อไป
ปริ มาณการใช้ น ้าประปา

หน่วย: m3

43,025
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
2562

การลดมลพิษทางอากาศ (G4-EN21)
กลุ่มบริษทั ให้ความสาคัญกับการลดผลกระทบอันเกิดจากการดาเนินงานแล้วยังตระหนักถึงการอยู่
ร่วมกับชุมชนรอบข้าง โดบติดตามเฝ้ าระวังผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซทีป่ ล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็ นไป
ตามที่กฏหมายกาหนด โดยเฝ้ าระวังและตรวจสอบการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมให้สอดคล้อ งกับ
แผนงานและเป้ าหมายตลอดจนให้มนใจว่
ั ่ า ชุมชนที่อยู่รอบข้างจะได้รบั ผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานน้อยทีส่ ดุ และปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
ปริ มาณฝุ่ นละออง(TSP)

หน่วย: ตัน

36.77
40.00
30.00
20.00

10.16

10.00
2562
ปริ มาณการปล่อย
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ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์(SO2)

หน่วย: ตัน

85.52
100.00
80.00
60.00

26.46

40.00
20.00
2562
ปริ มาณการปล่อย

มาตรฐานกฎหมายกาหนดไม่เกิน

ออกไซด์ของไนโตรเจน(NO2)

หน่วย: ตัน

44.77
50.00
40.00
30.00
20.00

10.67

10.00
2562
ปริ มาณการปล่อย

มาตรฐานกฎหมายกาหนดไม่เกิน

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (G4-EN23)
เพื่อให้ปริมาณวัสดุทเ่ี หลือใช้จากกระบวนการผลิตและการบารุงรักษาของกลุ่มบริษทั ฯ มีปริมาณที่
ต้องนาไปกาจัดน้อยทีส่ ุด กลุ่มบริษทั ฯ จึงใส่ใจในการควบคุมดูแลการใช้วตั ถุดบิ และวัสดุอุปกรณ์ในการ
บารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและการเลือกวิธกี ารกาจัดวัสดุเหลือใช้ทส่ี ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย
ที่สุด โดยทุกแห่งจะให้ความสาคัญกับการคัดเลือกผู้รบั กาจัดและวิธกี ารกาจัดว่าต้องดาเนินการอย่าง
รัดกุมและเป็ นไปตามที่กฏหมายก าหนด นอกจากนี้ ยังมีการตรวจติดตามการก าจัดของผู้รบั ก าจัด
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วจากกลุ่มบริษทั ฯ จะได้รบั การจัดการทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม เป็ นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงอุตสหากรรม
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กากของเสียอุตสาหกรรม

หน่วย: ตัน

1559

2000
1500
1000
500
0
2562

ด้านสังคม
6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (G4-LA6)
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางานโดยมีการจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในกลุ่มโรงงานเพื่อดาเนินงานเกีย่ วกับความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทางาน
สม่าเสมอ ติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิงและประตูหนีไฟภายในโรงงาน ตลอดจนจัดให้มกี าร
ฝึ กซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟเป็ นประจาทุกปี และในส่วนของโรงงาน ยึดหลักปฏิบตั ิ
เดี ย วกัน โดยเน้ น ข้อ บัง คับ เกี่ย วข้อ งกับ อาชีว อนามัย และความปลอดภัย อย่ า งเคร่ ง ครัด สร้ า ง
สภาพแวดล้อมการทางานทีม่ คี วามปลอดภัยสาหรับพนักงาน ผูร้ บั เหมา และผูม้ าเยีย่ มชมโรงงาน โดยมี
มาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุและอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ รวมทัง้ มีการจัดโครงการ
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัยของกลุ่มโรงงานทัง้ หมด เพิอ่ สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกับองค์กร
ความปลอดภัยเป็ นสิง่ สาคัญแรก ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงโดยตัง้ เป้ าหมายในการดาเนินงาน
คือ การเป็ นองค์กรทีป่ ราศจากอุบตั เิ หตุต่อพนักงานและผูร้ บั เหมาและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย เพื่อป้ องกัน
การสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายด้านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน และเผยแพร่อย่างแพร่หลายในบริษทั ฯ ทัง้ ในส่วนของ อีเมล์ อินทราเนต ไลน์กลุ่ม และการ
ติดประกาศ รวมทัง้ การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรม จป.
บริหาร จป.ปฏิบตั กิ าร จป.วิชาชีพ และหลักสูตรด้านความปลอดภัยภายในสถานทีท่ างานอีกด้วย
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Injury Frequency Rate; I.F.R. - 2019
24
25
18
20
15

10

9

10
5

0

0
TSG

TSTL

TSO

TSW

TSTE

หมายเหตุ: T.I.F.R คือ อัตราความถีข่ องการบาดเจ็บเทียบต่อการทางาน 1,000,000 ชัวโมง
่
Injury Severity Rate = I.S.R.-2019
974
1000
800
600
400
200

71

0
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7. คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน (G4-LA2)
พนัก งาน คือ จุ ด เริ่ม ต้น ของการขับเคลื่อ นธุร กิจไปสู่ค วามสาเร็จ กลุ่ ม บริษัทฯ จึง มุ่ งมันในการ
่
ดาเนินการบริหารจัด การทรัพยากรอย่า งจริงจังโดยมุ่ง เสริม สร้างศัก ยภาพของพนัก งานตลอดช่ ว ง
ระยะเวลาของการทางาน พร้อมทัง้ สรรหาบุคลากรในเชิงรุกเพื่อให้ได้มาซึง่ พนักงานทีม่ คี ุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยังยื
่ น ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทยังให้ความสาคัญต่อการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรทีม่ ผี อู้ ยากร่วมงานในระดับต้น ๆ
กลุ่ ม บริษัท ฯ มีช่ อ งการสรรหาพนั ก งานทัง้ ภายในและภายนอก โดยผ่ า นการท าแบบทดสอบ
การสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมกับตาแหน่ งงานเข้ามาร่วมงานกับองค์กร
บนพื้น ฐานของความสามารถและคุ ณสมบัติท่ีเ หมาะสมเป็ น หลัก ไม่ เ ลือ กปฏิบ ัติจ ากเรื่อ งเชื้อชาติ
สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ และเพศสภาพ อายุ ความพิการ แนวคิดทาง
การเมือง และสถานภาพสมรส รวมทัง้ ยังส่งเสริมให้มกี ารจ้างงานของผูพ้ กิ าร เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผู้
พิการได้มงี านทา พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องรับทราบร่วมกันกับ ต้นสังกัดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับ
รายละเอียด เป้ าหมาย ตัวชี้วดั หลักของงานที่ทาตามระบบของบริษัทฯ อีกทัง้ ยังส่ งเสริมสนับ สนุ น
พนักงานขององค์กรที่มคี วามรู้ ความสามารถ ให้มีความก้าวหน้ าในอาชีพเพื่อเป็ นกาลังหลักในการ
พัฒนาองค์กรต่อไป
ในปั จจุบนั ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มการนาเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อ
ทดแทนแรงงานคนและลดต้นทุนการผลิตมากขึน้ แต่แรงงานคนหรือทรัพยากรมนุษย์นนั ้ ยังคงเป็ นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมท่าเรือและคลังสินค้า ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่ยงั คงต้องพึ่งพาแรงงานคนจานวนมาก ทัง้ ในส่วนของการขนถ่ายน้ าตาลและ
สินค้าอื่น การจัดเรียง เป็ นต้น ทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยแรงงานคนเป็ นกาลังหลัก ด้วยเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของทรัพยากรมนุ ษย์น้ี กลุ่มบริษทั จึงได้ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการเคารพสิทธิดา้ น
แรงงานและสิทธิมนุ ษยชนเสมอมา โดยบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุ ษยชน นโยบายด้าน
การใช้แรงงานบังคับ นโยบายด้า นการใช้แรงงานเด็ก นโยบายด้านการเลือกปฏิบตั ิ นโยบายด้าน
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง นโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
นโยบายด้านสิทธิและหน้าทีข่ องนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงนโยบายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางาน และเผยแพร่อย่างแพร่หลายในบริษทั ฯ ทัง้ ในส่วนของ อีเมล์ อินทราเนต ไลน์กลุ่ม และ
การติดประกาศ รวมทัง้ การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
บริษัทและผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกส่วนพยายามผลักดันนโยบายและแนวทางต่าง ๆ ที่จะช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ ของพนักงานที่ถือเป็ นแรงงานสาคัญขององค์กรให้ดีขน้ึ รวมทัง้ การสร้าง
มาตรฐานการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดขี น้ึ ยิง่ ขึน้ เช่นดียวกัน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จดั สวัสดิการและสิง่ อานวยความสะดวกนอกเหนื อจากที่กฏหมาย
กาหนดฯ กาหนดให้แก่พนักงานทุกระดับโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวติ และเพิม่ ความ
มันคงในอนาคตของพนั
่
กงาน เช่น กองทุนเงินสารองเลีย้ งชีพ การประกันชีวติ กลุ่มและประกันอุบตั เิ หตุ
โครงการบ้านสร้างสุข ซึ่งเป็ นสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสาหรับพนักงาน
บริษทั ฯ ผ่านธนาคารทีส่ นับสนุ น รวมถึงสวัสดิการเงินกูย้ มื และเงินช่วยเหลือตามวาระต่าง ๆ รวมไปถึง
การส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างการทางานและการดารงชีวติ ของพนักงาน โดยจัดสรรวันลาหยุด
พักผ่อนให้ตามความเหมาะสม
14
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ในด้านสิทธิและเสรีภาพ กลุ่มบริษัทได้จดั ทาข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง intranet และ Line
Group เพื่อให้พนักงานได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างทัวถึ
่ งและ
ทันท่วงที รวมไปถึงการเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็ น
ประโยชน์แก่พนักงานและการพัฒนาขององค์กรต่อไป
กลุ่มบริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อพนักงานของบริษทั ทุกระดับชัน้ ไม่มกี ารแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา
ไมว่าเพศหญิงหรือชาย โดยสานักงานทุกคนต่างมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาค
และมีสิท ธิไ ด้ร ับ สวัสดิก ารตามตาแหน่ งหน้ า ที่ท่พี ึง ได้โ ดยไม่ เ ลือกปฏิบ ัติ และในการพิจารณาปรั บ
ต าแหน่ งหรือเงิน เดือ นของพนักงานบริษัท ได้ดาเนิ น การในรูปของคณะกรรมการซึ่ง ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารจากฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการ
เสริมสร้างความรู้ ผ่านการอบรมภายในและภายนอกบริษทั เพื่อรองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคต
อีกทัง้ บริษทั ยังมีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษทั
มาตรฐานแรงงานไทยเป็ นเรื่องทีก่ ลุ่มบริษทั ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก การสร้างมาตรฐานแรงงาน
ที่ดีเ ป็ นการเคารพสิท ธิม นุ ษ ยชนขัน้ พื้น ฐาน และได้ ร ับ การยอมรับ จากผู้มีส่ ว นได้ เ สีย ส่ ง ผลให้
บริษทั มันคง
่ พนักงานมังคั
่ ง่ ประเทศไทยยังยื
่ น
บริษทั มันคง
่
1. สินค้าและบริการได้รบั การยอมรับในเรื่องแหล่งผลิตทีน่ ่าเชื่อถือและไว้วางใจเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการแรงงานที่เป็ นธรรม คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานที่มกี ารดาเนินการ
อย่างมีมาตรฐาน
2. เป็ นเครื่องมือทางการตลาดในการแข่งขันทางธุรกิจในเวทีการค้า
3. มีภาพลักษณ์ทด่ี ี สามารถประชาสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ได้
4. สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนทีป่ ระกาศไว้ในระดับสากล
5. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
พนักงานมังคั
่ ง่
1. มีขวัญกาลังใจ มีความมันคงในการท
่
างาน เพราะ สิทธิมนุษยชนได้รบั การปกป้ อง
2. ลูกจ้างได้รบั การคุม้ ครองให้ได้รบั สิทธิไม่ต่ากว่าทีก่ ฏหมายกาหนด
3. ลูกจ้างมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน และมีสทิ ธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
4. ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการว่าจ้างแรงงาน อันเนื่องจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่อง สัญชาติ เชือ้
ชาติ ศาสนา อายุ เพศ ทัศนคติสว่ นตัว และความพิการ
5. ลูกจ้างมีความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ี
ประเทศไทยยังยื
่ น
1. สร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และสามารถ
บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างเป็ นเลิศ
2. ยกระดับภาพลักษณ์ ประเทศในเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการที่ผ่านการรับ รองด้วยเกณฑ์
มาตรฐาน มีการบริหารจัดการแรงงานทีเ่ ป็ นธรรม และคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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การพัฒนาบุคลากร (G4-LA9)
เพื่อให้พนักงานมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและมีความเจริญก้าวหน้าใน
หน้ าที่การงานในสายงานของตน บริษัทกาหนดเป้ าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมให้
สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั มีการจัดอบรมทัง้ ในบริษทั โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย
และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทางานรวมทัง้ เรื่องจริยธรรม และให้พนักงานเข้า
ร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิม่ พูนความรู้กบั บริษทั อื่น ๆ ภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทมี
การวางแผนการอบรมและสนับสนุ นในเรื่องงบประมาณอย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้มกี าร
สื่อสารเพื่อ ถ่ ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานใน
องค์กร
ส่วนหนึ่งของการบริหารและพัฒนาบุคลากร คือ การสร้างหลักสูตรที่จาเป็ นต่อพนักงาน
ประกอบด้วย หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
หลักสูตรบังคับ เป็ น หลัก สูต รที่พ นัก งานทุ ก คนต้อ งเข้า รับ การอบรม และหลัก สูต รที่
ออกแบบเฉพาะสาหรับพนักงานทีป่ ฏิบตั เิ ฉพาะด้าน
หลักสูตร ปฐมนิ เทศพนักงานใหม่
เน้ นการให้ข้อมูลและคาแนะนาเบื้องต้นของธุรกิจ ท่าเรือและคลังสิน ค้า รวมทัง้ ธุรกิจที่
เกีย่ วข้อง และการปลูกฝั งค่านิยมองค์กร รวมถึงจริยธรรมพนักงาน เพื่อให้เข้าใจการจัดโครงสร้าง
การบริห ารงานในองค์ก ร ประวัติค วามเป็ น มา และวัฒ นธรรมองค์ก ร รวมทัง้ รู้จ ัก ผลิต ภัณฑ์
เทคโนโลยีการผลิตสินค้า และบริการ เพื่อให้พนักงานได้รู้จกั และเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์กร
สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อให้เข้ากับเพื่อนร่ว มงานและสังคมการทางานภายในองค์กรได้อย่าง
ราบรื่นและรวดเร็วยิง่ ขึน้
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทางาน
เน้นความรูเ้ รื่องความปลอดภัย จุดอันตรายต่าง ๆ ในพืน้ ทีก่ ารทางาน เพื่อให้พนักงานได้
ตระหนัก ถึง ความสาคัญ ความปลอดภัย ในการทางาน โดยได้มีก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตามข้อกาหนดมาตรฐานการทางาน เพื่อรูว้ ธิ กี ารป้ องกัน
อันตรายทีอ่ าจเกิดจากการปฏิบตั งิ าน
หลักสูตร ระบบการบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015
เน้ นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในข้อกาหนดพื้นฐานและขั น้ ตอนของระบบการบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยพนักงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในงานของตนเอง และถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในมาตรฐาน เรื่อง การผลิตสินค้าและ
ให้บ ริก ารที่ม่คี ุ ณภาพเพื่อ ให้ลูกค้าและผู้ใช้บริก ารเกิด ความมันใจในสิ
่
น ค้ าที่ได้มาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพในระดับสากล
หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety) และ BRC22000
หลักสูตรทีเ่ น้นการจัดระบบความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000 (Food Safety) และ
BRC22000 โดยพนักงานในส่วนที่เกีย่ วข้องจะต้องได้รบั การอบรมในหลักสูตรความปลอดภัยด้าน
อาหาร เพื่อการจัดทาแผนป้ องกันสิง่ ทีอ่ าจปนเปื้ อนสู่การผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมันกั
่ บกลุ่มลูกค้า
ในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)
เพื่อให้พนักงานได้รบั ทราบถึงข้อกาหนดในมาตรฐานแรงงานไทย ข้อกฏหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้องเรื่องการมีอิสระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การไม่เลือกปฏิบตั ิ การเคารพสิทธิ
มนุ ษยชน รวมทัง้ เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน เพื่อสร้างทัศนคติท่ดี ีและ
เสริม สร้า งบทบาทหน้ า ที่ข องผู้บ ริห ารในสถานประกอบกิจ การที่ร องรับ การขยายระบบธุ น กิจ
ในอนาคต

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านการทางานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหลักสูตรทีเ่ น้นการเสริมสร้างความรูก้ ารบริหาร
การพัฒนาภาวะผูน้ า และทักษะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กรสู่พนักงานในแต่
ละระดับ เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้
กลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูง
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสาหรับกลุ่มนี้จะเน้นให้ความรู้ในเชิงการบริหารงานใหม่ ๆ และ
ทักษะการจัดการระดับสูง เพื่อการกาหนดทิศทางขององค์กร และเป้ าหมายให้เกิดผลตามทีว่ างแผน
ไว้ เพื่อให้เท่าทันกับความเปลีย่ นแปลงที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ว ซึง่ ในกลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูงนี้เน้นไปที่
หลัก สูต ร เช่ น หลัก สูต รการคิด และการเขีย นเชิง กลยุ ท ธ์ (Strategic Thinking and Executive),
Directors Strategic Workshop, หลักสูตรการบริหารความเสีย่ ง เป็ นต้น
กลุ่มพนักงานระดับจัดการ
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสาหรับกลุ่มนี้เน้นให้ความรูใ้ นเชิงการบริหาร และการจัดการทัว่ ๆ
ไป เพื่อวางแผนการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ และพัฒนาภาวะผูน้ าสูก่ ารเจริญเติบโตทีย่ งยื
ั่ น
ในองค์กร ได้แก่ หลักสูตรโครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร Mini MBA, การบริหารงานบุคคลสาหรับผูจ้ ดั การ
(HR for non HR), การพัฒ นาผู้น าในบทบาทการสอนงาน (The Leader as Coach), การพัฒ นา
ศักยภาพสาหรับผู้บริหาร (Competency for Executive Management), การบริหารผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective Performance Management System), การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management System) เป็ นต้น
กลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชา
เน้ นความรู้และทักษะในสายงานของตนเอง เสริมสร้างศิลปะในการสื่อสาร รวมทัง้ การ
ทางานเป็ นทีมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ประสานสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างพนักงาน และการสร้าง
ทัศนคติในการทางานที่ดมี าสู่องค์กร ซึง่ จะเป็ นส่วนเสริมทักษะการปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ได้แก่ การนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique) การพัฒนา
ทักษะหัวหน้างาน และการเป็ นพีเ่ ลีย้ งในองค์กร, การเจรจาต่อรองเพื่อประสิทธิผล (negotiation for
Results) และการเขียนหนังสือโต้ตอบ หนังสือราชการ การเขียนรายงานเพื่อการนาเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็ นต้น
กลุ่มพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ
พนักงานในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในการปฏิบตั งิ านและเพิม่ เติมความรูใ้ นเรื่องหน้าที่
ของตนเอง รวมทัง้ เสริมสร้างความรูเ้ บื้องต้นในกิจกรรมเพิม่ ผลผลิตต่าง ๆ ที่เป็ นเครื่องมือในการ
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ช่วยปฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้ เช่ น ความรูเ้ บือ้ งต้นในเรื่อง กิจกรรม 5ส. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC),
กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการทางาน (Safety), การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชัน่
(Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เป็ นต้น

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติ บโตอย่างยังยื
่ น
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมันจะสร้
่
างองค์กรไปสู่วิสยั ทัศน์ ท่ตี งั ้ ไว้ด้วยการเติบโตอย่างยังยื
่ นของ
องค์กร โดยการสร้างค่านิยมขององค์กร (Core Values) ที่คอรบคลุมลักษณะที่พึงประสงค์ และ
สือ่ สารให้ทุกคนในองค์กรได้รบั ทราบ เข้าใจและปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องให้พฒ
ั นาเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมขององค์กร (Core Values) คือ D-I-S-C ประกอบด้วย

D – Discipline หมายถึง วินยั การทางาน
o เราจะมี วิ นั ย ในการท างาน โดยท างานอย่ า งมี ม าตรฐาน ( Standard) มี ค วามปลอดภั ย
ทัง้ Safety และระบบ Security (3S)
o เราจะประพฤติปฏิบตั ติ าม กฏระเบียบของบริษทั อย่างเคร่งครัด
o เราจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน และจะไม่ยอมให้งานที่ไม่ได้คุณภาพ ผ่านออกไปสู่ลูกค้า
โดยเด็ดขาด
o เราจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด การพนัน ทุกชนิด ไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อม
o เราจะร่วมกันสร้างสิง่ แวดล้อมในการทางานทีด่ ี

I – Integrity หมายถึง ความซื่อสัตย์
เราจะทางานด้วยความซื่อสัตย์
เราจะร่วมกัน ปกป้ อง ผลประโยชน์ของบริษทั ทีเ่ ป็ นธรรม
เราจะไม่ยนิ ยอม ให้เกิดการทุจริตในองค์กร
เราจะร่ ว มกัน สอดส่ อ ง ดู แ ลสิ่ง ผิด ปกติ พฤติก รรมหรือ การกระท าใดๆอัน ส่ อ ไปในทางทุ จ ริต
ต่อองค์กร
o เราจะไม่ทาการเปิ ดเผย คัดลอก ทาสาเนา ข้อมูล ของต่างๆอันเป็ นความลับของบริษัทให้บุค คล
ภายนอกโดยเด็ดขาด
o
o
o
o

S – Service Mind หมายถึง ใจรักบริการ
o
o
o
o
o
o
o
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เราจะบริการด้วยใจรัก สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
เราจะร่วมกันสร้างผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรม ระหว่างคู่คา้ ของเรา
เราจะเตรียมความพร้อม เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ
เราจะให้บริการทีด่ ที ส่ี ดุ ต่อลูกค้าทุกรายของบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน
เราจะใช้ถอ้ ยคา ทักษะในการสือ่ สารทีด่ ี ต่อลูกค้าทุกราย เพื่อเกิดความเข้าใจและชัดเจนให้มากทีส่ ดุ
เราจะให้ความสาคัญ พร้อมทัง้ เอาใจใส่ กระตือรือร้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกรณี
เราจะให้บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน มีอธั ยาศัยทีด่ ตี ่อลูกค้า
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C – Competency หมายถึง ความสามารถ
o เราจะทางานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุดในองค์กร
o เราจะร่วมกันควบคุมต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น
o เราจะสรรหาและคัด เลือ กบุ ค คลที่ดีเ ข้า มาท างานในองค์ก ร โดยพิจ ารณาจากความสามารถ
คุณธรรม เป็ นหลัก
o เราจะประเมินผลงาน พิจารณาค่าตอบแทน ตามผลงานทีใ่ ห้กบั องค์กร
o เราจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การฝึ กอบรม เพื่อยกระดับฝี มือในการทางานของพนักงานให้
ทัดเทียมสากล ( Skill Level )
o เราจะนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทท่ี นั สมัย มาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างประโยชน์แบบยังยื
่ นให้แก่ชุมชนโดยรอบและโดยรวมมา
อย่างยาวนาน ทัง้ ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน การจัดกิจกรรมเทกระจาดทุกปี การจัดกิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์ กิจกรรมแบ่งปั นเพื่อน้อง กิจกรรมบริจาคปฏิทนิ ไม่ใช้แล้วเพื่อทาอักษรเบลล์ให้คนตาบอด เป็ นต้น
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กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดสาโรงใต้

กิจกรรมงานเทกระจาด

กิจกรรมโครงการแบ่งปั นเพื่อน้อง

กิจกรรมบริจาคปฏิทนิ ไม่ใช้แล้วเพื่อทาอักษรเบลล์
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การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
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G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

Name of the organization
Primary, brands, products, and services
Location of the organization's headquarters
Countries where the organization operates
Nature of ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Total Employees
Percentage of total employees covered by collective bargaining agreements
Organization's supply chain
Significant changes during to the reporting period in size, structure,
ownership, supply chain
Precautionary Approach
Externally developed economic, environmental and social charters,
principles, or other initiatives to which the organization subscribes or which
it endorses
Membership of associations

Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17
Subsidiaries Company
G4-18
Process for defining the report content and the aspect boundaries
G4-19
Material aspects
G4-20
Aspect boundary within the organization
G4-21
Aspect boundary outside the organization
G4-22
Effect of any restatements of information provided in previous reports
Report significant changes from previous reporting periods in the scope and
G4-23
aspect boundaries
Stakeholder Engagement
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

List of stakeholder groups engaged by the organization
Basis for identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Topics and concerns that have been raised through stakehodler engagement

Part 1- P8
Part 1- P8
Part 1- P17
Part 1- P17
Part 1- P13-16
Part 1- P17-26
Part 1- P17-26
Part 1- P67-68
Not applicable
Part 3- P6
Not applicable
Part 1- P27-28
Part 3- P5-20
Not applicable
Part 1- P13,17-26
Part 3- P1-3
Part 3- P4
Part 3- P4
Part 3- P4
Not applicable
Not applicable

Part 3- P5
Part 3- P4
Part 3- P5
Part 3- P5

Report Profile
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

Reporting period
Date of most recent previous report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report or its contents
GRI content index
External assurance

Part 3- P1
Part 3- P1
Part 3- P1
Part 3- P22
Part 3- P21
Not applicable

Governance structure of the organization

Part 1- P44-65

Organization values, principles, standards and norms

Part 1- P71-72,
Part 3- P18-19

Governance
G4-34
Ethics and Integrity
G4-56
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Specific Standard Disclosures
Material Aspects
Economic Performance

DMA and
Indicators
G4-EC1
G4-EC3

Energy
Water

G4-EN3
G4-EN8

Emission

G4-EN15
G4-EN16
G4-EN21

Description
Direct economic value generated and distributed
Defined benefit plan obligations and other
retirement plans
Energy consumption within the organization
Water withdrawal by source
Direct greenhouse gas (GHG) emissions
(Scope1)
Direct greenhouse gas (GHG) emissions
(Scope2)
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and
other significant air emissions

Page
Part 2- P1-67

External Assurance
No External Assurance

Part 1- P68
Part 3- P8-9
Part 3- P9
Part 3- P9
Part 3- P9
Part 3- P10-11

Waste

G4-EN21

Total weight of waste by type and disposal method

Part 3- P11

Employment

GA-LA2

Benefits provided to full-time employees that are
not provided to temporary or part-time employees

Part 1- P68

Occupational Health and Safety

GA-LA6

Training and Education

GA-LA9

Types of injury and rates of injury, occupational
diseases, lost days, and absenteeism, and
number of work-related fatalities
Average hours of training per year and employee

Omissions

Part 3- P12-13
Part 1- P69-70

ประสานงานการจัดทารายงานประจาปี :
สานักเลขานุการบริษทั
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
Email: secretary@kslgroup.com
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