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หมายเหต ุ:  ในกรณีที�แบบ ��-� One Report ฉบบันี�อา้งอิงขอ้มูลที�เปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ใหถื้อวา่ขอ้มูลที�เปิดเผยบนเวบ็ไซตด์งักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของแบบ ��-� One Report ฉบบันี�  

โดยกณะกรรมการบริษทัรับผดิชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลที�อา้งอิงนั�นเช่นเดียวกบั 

การนาํขอ้มลูมาแสดงใหป้รากฎในแบบ ��-� One Report ฉบบันี�  



 

1 ขอ้มูลบริษทั 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 One Report 2564 

วิสยัทศัน์ 
เราคอื กลุ ่มบรษิทัให้บรกิารดา้นโลจสิต ิกสใ์นระดบัมาตรฐานสากล และดําเนินธุรกจิที�เกี �ยวขอ้งกบัอาหาร        

ภายใตก้ารใหบ้รกิารบรหิารงานที�มปีระสทิธภิาพ ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล เพื�อการพฒันาอย่างยั �งยนื 
 

พนัธกิจ 
1) ปรบัปรุง พฒันา มาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์อย่างต่อเนื�องใน ระดบัสากล 

2) เสรมิสรา้งพนัธมติรทางการคา้ และสรา้งโอกาสการลงทุนในธุรกจิโลจสิตกิสท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

3) บรหิาร จดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื�อเพิ�มศกัยภาพการแขง่ขนั ผ่านการควบคุมตน้ทุน 

และควบคมุคุณภาพสนิคา้ในระดบัมาตรฐาน  

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

(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) 

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

 

 



 

2 ข้อมลูบริษัท 

 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 One Report 2564 

 

 

 

เรยีน ท่านผูม้สี่วนรว่มในความสาํเรจ็ทุกท่าน 
 

 ในรอบปีที�ผ่านมา เศรษฐกิจไทยได้รบั

ผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโคโรนาสาย

พนัธุ์ใหม่ ทาํใหม้อีตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

น้อยกว่าปีก่อนหน้า กอปรกบั ปี ���� ผลผลิต

ทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ�ง  อ้อย มี

ผลผลติสง่เขา้โรงงานลดลงอกีประมาณ �.�� ลา้น

ตันอ้อย จากในฤดูกาลผลิตนํ� าตาลทรายปี 

����/�� จาํนวน ��.�� ลา้นตนัออ้ย เป็น ปรมิาณ

อ้อยส่งโรงงาน ในฤดูกาลผลิตนํ� าตาลทรายปี 

����/�� จํานวน ��.�� ลา้นตนัออ้ย แต่จากการ

ที�บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบักลยุทธใ์นการดาํเนิน

ธุรกจิอย่างยั �งยนื โดยกาํหนดใหม้กีารนํานโยบาย

และแนวทางด้านความยั �งยืนที�คณะกรรมการ

บรษิทักําหนดไวไ้ปปฏบิตัผิ่านวสิยัทศัน์และพนัธ

กิจ รวมถึงนโยบายและระเบียบวธิีปฏิบตัิต่างๆ 

อีกทั �งจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื�อ

ตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทาง

ดา้นความยั �งยนือกีดว้ย กอปรกบับรษิัทฯ ไดใ้ห้

ความสําคญักับผู้ได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงการ

สร้างพนัธมิตรทางการค้ามากมาย อีกทั �ง การ

ปรบัปรุง พฒันา มาตรฐานการใหบ้รกิารดา้นโลจิ

สตกิส์ อย่างต่อเนื�องในระดบัสากล ส่งผลใหก้ลุ่ม

บรษิทัฯ ยงัคงรกัษาความสามารถในการทาํกําไร

และสภาพคล่อง รวมถงึความสามารถในการชาํระ

หนี�ได ้

 โดยภาพรวมผลประกอบการ ในปี ���� 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีําไรสุทธ ิ���.�� ล้านบาท และ 

บรษิทัฯ ประกาศจ่ายปนัผลในอตัรา �.�� ต่อหุน้ 

แม้ว่าจะมีผลกระทบจากภายนอกมากมาย แต่

กลุ่มบรษิทัฯ ยงัสามารถรกัษาความสามารถใน 

 

 

การทํากําไรสุทธิและความสามารถในการชําระ

หนี�  รวมถึงยังร ักษาความสามารถในการการ

จ่ายเงินปนัผลไว้ได้   จึงเป็นการยืนยนัว่ากลุ่ม

บรษิทัฯ ประสบความสําเรจ็ในการในการดาํเนิน

ธุรกจิอย่างยั �งยนื 

ในนามของประธานกรรมการ  ผม

ขอขอบคุณสําหรับความไว้วางใจและความ

เชื�อมั �นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน 

พนัธมติรทางธุรกจิ ลูกคา้ตลอดจนผูบ้รหิาร และ

พนักงานทุกท่านที�ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดําเนิน

ธุรกจิดว้ยความเสยีสละ ทุม่เท อดทนและซื�อสตัย์

ส่งผลใหบ้รษิทัประสบความสําเรจ็จนถงึทุกวนันี� 

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะดําเนินธุรกิจโดยยึด

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีตระหนกัถงึผูม้สี่วน

ได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อ

สิ�งแวดล้อม สังคม เพื�อให้บริษัทเติบโตอย่าง

ยั �งยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

       นายปรชีา  อรรถวภิชัน์ 

      ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

 



 

3 ข้อมลูบริษัท 
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เรยีน ท่านผูม้สี่วนรว่มในความสาํเรจ็ทุกท่าน 

 

 แ ม้ ว่ า ใ น ช่ ว ง ปี  � � � �  ที� ผ่ า น ม า 

เศรษฐกิจของประเทศจะได้รบัผลกระทบจาก

การระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ แต่

จ ากการสอ ง ปีที� ผ่ า นม า  บริษัทฯ  ได้ ใ ห้

ความสําคญักบัการผลติที�ได้มาตรฐานในระดบั

สากล ทั �ง ในส่ วนของการผ่ านการรับรอง

มาตรฐาน BRC FSSC 22000 และ ISO 22000   

และการให้ความสําคญัการการบรหิารจดัการ

ต้นทุนให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ 

รวมถึงการสร้างกลุ่มพนัธมติรและสร้างโอกาส

ในการลงทุนในผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ส่งผลให ้บรษิทั 

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และ

บรษิัทในเครือ รกัษาความสามารถในการทํา

กําไรไดอ้ย่างยั �งยนื ตอกยํ�าความสําเรจ็ในฐานะ 

“ผู้นําในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ 

และดาํเนินธรุกิจที�เกี�ยวข้องกบัอาหาร”  

 

ทั �งนี�  ด้วยการที�คณะผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม วิสัยทัศน์และ    

พนัธกจิ รวมถงึการดําเนินงานดว้ยค่านิยมหลกั

ขององค์กรอย่างเคร่งครัด ได้แก่ มีวินัยการ

ทํางาน มีความซื�อสัตย์ มีใจรกับริการ และมี

ความสามารถ กอปรกบั การดําเนินธุรกิจด้วย

ความระมัดระวัง จะเป็นแนวทางเพื�อสร้าง

ความสาํเรจ็อยา่งต่อเนื�องต่อไป 

 

 

 

 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด 

(มหาชน) และบรษิัทในเครอื มุ่งมั �นที�พร้อมจะ

ประกอบธุรกจิดว้ยความดูแลใส่ใจต่อผู้มสี่วนได้

เสีย เศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล้อมอย่างมี

คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจน

มีธรรมภิบาลเป็นเครื�องกํากับให้การดําเนิน

กจิกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื�อสตัย ์สุจรติ 

โปร่งใส และยุตธิรรม ในขณะเดยีวกนัก็มคีวาม

ตระหนักถงึผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิ�งแวดลอ้ม อนัจะเป็นกุญแจสําคญัสู่การเตบิโต

ขององคก์รอยา่งยั �งยนืไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์

     ประธานกรรมการบรหิาร 
 

 



 

4 ข้อมลูบริษัท 

 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 One Report 2564 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัการแต่งตั �งจากมตคิณะกรรมการ

บรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระของบรษิทัฯ จํานวน � ท่าน 

โดยมี �.นายสุว ัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ�งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี �.นางพวงทิพย์     

ศลิปศาสตร ์กรรมการตรวจสอบ และ �.นางกรศริ ิพณิรตัน์ เป็น

กรรมการตรวจสอบ  

        ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมรวม 

� ครั �ง และกรรมการ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั �ง 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้รายงานไว้ใน

รายงานประจาํปี ���� และไดด้าํเนินการต่าง  ๆสรุปไดด้งันี� 

1.  ทบทวนรายงานทางการเงนิทั �งรายไตรมาสและ

ประจําปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย โดย

พจิารณาขอ้มูลทางบญัชกีารปฏบิตัิตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการจัดทํางบ

การเงนิดงักล่าว โดยประชุมพจิารณาร่วมกบัผูบ้รหิารในสายงาน

บัญชีของบริษัทและบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด                

ผู้ตรวจสอบบญัชอีย่างสมํ�าเสมอ โดยมกีารรายงานขอ้สงัเกต

จากการสอบทานและตรวจสอบ ทั �งนี�ในระหว่างการสอบทาน

และตรวจสอบของผู้สอบบญัชีไม่พบการทุจริตหรอืการฝ่าฝืน

กฎหมายของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

2.  เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติ จํากดั ผู้ตรวจสอบภายใน เพื�อประเมนิประสิทธผิล 

และความพอเพยีงของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ต่างๆ ประเดน็สาํคญัที�ตรวจพบตลอดจนตดิตามผลการปรบัปรุง

แกไ้ขประเดน็ที�ตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกนัเพื�อไม่ใหเ้กดิ

ความเสยีหาย ซึ�งนําเสนอโดย ผูต้รวจสอบภายใน โดยเน้นความ

เป็นอสิระของทั �ง ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชภีายนอก 

3.  พจิารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ

ภายในประจําปี ���� โดยเน้นหนักในเรื�องที�จะมคีวามเสี�ยง    

ที�มผีลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจทั �งของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

โดยติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

ภายในใหม้กีารดําเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื�องเพื�อให้การ

ดําเนินธุรกจิของบรษิทัในเครอืเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

เกดิประสทิธผิลมากที�สุด 

4.  ทบทวนระบบการกํากบัดูแลการปฏบิตัิงานตาม

ขอ้กาํหนดกฎหมายที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัรวมถงึ

การปฏบิตัติามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารสายงานบญัช ี  

ผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน      

 

 

5.  สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับ

บรษิทัย่อย รวมทั �งรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการที�อาจเกดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื�อใหม้ ั �นใจว่าธุรกรรมนั �นเป็นไป

ตามเงื�อนไขทางธุรกจิปกติ สมเหตุสมผล และประโยขน์สูงสุด

ของบรษิทั พรอ้มทั �งเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ โปร่งใส ไม่มี

รายการที�กระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

6.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบบญัชี

และผูต้รวจสอบภายในตลอดจนพจิารณาความรูค้วามสามารถ

และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน 

รวมทั �งค่าตอบแทนในการสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในที�

เหมาะสมเพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื�อให้ความ

เห็นชอบในการเสนอรายชื�อผู้สอบบญัชแีละค่าตอบแทนต่อที�

ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�ออนุมตัแิต่งตั �งสาํหรบัปี ���� 

ในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที�ในปี ���� 

คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนและพจิารณาการดําเนินงาน

ของบริษัท โดยพิจารณาร่ วมกับผู้บริหารที� ร ับผิดชอบ                 

ผู้ต รวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก โดยรวม

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน

ที�เหมาะสมและเพยีงพอ รวมถงึมกีารดาํเนินงานที�สอดคลอ้งกบั

ข้อกําหนดกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และ

นโยบายของบรษิทั รวมทั �งงบการเงนิของบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึ�น

ตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปเชื�อถอืได ้ โดยไดนํ้าระบบการ

บรหิารความเสี�ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพจิารณาด้วย

แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุวฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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03 

��.    นายปรชีา  อรรถวภิชัน์ 
         - ประธานกรรมการบรษิทั 
 

��.    นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ ์
         - ประธานกรรมการบรหิาร 
 

��.    นายสุวฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล 
         - กรรมการอสิระ  
         - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
         - ประธานสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
         - ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
 

��.    นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์
         - กรรมการบรษิทั 
         - ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
         - กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
 

��.    นายพงศ ์ชนิธรรมมติร 
         - กรรมการบรษิทั 
         - กรรมการบรหิาร 
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07 

06.    นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์
         - กรรมการอสิระ  
         - กรรมการตรวจสอบ  
         - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
         - กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
 

07.    นางกรศริ ิพณิรตัน์  
         - กรรมการอสิระ  
         - กรรมการตรวจสอบ  
 

08.    นางสาวจุฑาทพิย ์อรุณานนทช์ยั 
        - กรรมการอสิระ  
        - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

09.    นายชลชั ชนิธรรมมติร ์
         - กรรมการบรษิทั  
 

��.    นายวนิย ์ชนิธรรมมติร 
         - กรรมการบรษิทั 
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10 

08 

10 
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11.    นายธนดล สุจภิญิโญ 
         - กรรมการบรษิทั 
 

12.    นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์
         - กรรมการบรษิทั  
 

13.    นายพลัลภ เหมะทกัษณิ 
         - กรรมการบรษิทั 
         - รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
         - กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
 

14.  นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร ์
         - กรรมการบรษิทั  
 

15.  นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวฒันกุล 
         - กรรมการอสิระ 
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บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) (“TSTE” หรอื บริษทัฯ”) จดัตัง้ขึน้เมื่อ 27 กนัยายน 2519 
โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมน ้าตาล ประกอบดว้ยโรงงานน ้าตาลจ านวน 9 โรงงาน เป็นผูเ้ริม่ก่อตัง้โดยใชช้ื่อว่าบรษิทั เดอะไทย
ชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล คอปอเรชัน่ จ ากดั มเีป้าหมายเพื่อใชค้ลงัสนิคา้และท่าเทยีบเรอืบนพืน้ทีป่ระมาณ 93 ไร่ และต่อมาซือ้
ทีด่นิเพิม่เตมิและในปัจจุบนัสามารถขยายพืน้ที่เป็น 153 ไร่ 1 งาน 34.30 ตารางวา เพื่อใชเ้ป็นทีเ่กบ็พกัรอสนิคา้น ้าตาล
เพื่อเตรยีมขนถ่ายขึน้เรอืเดนิสมุทร และวางแผนใหค้ลงัสนิคา้ตดิแม่น ้าเจา้พระยาแห่งนี้เป็นศนูยก์ลางของโรงงานน ้าตาล
ของกลุ่มสมาชกิและผูส้่งออกน ้าตาลของประเทศ ซึง่ประกอบดว้ยโกดงัเกบ็สนิคา้จ านวน 32 หลงั ท่าเทยีบเรอืจ านวน 3 
ท่า บรษิัท เดอะไทยชูการ์ เทอร์มเินิ้ล คอปอเรชัน่ จ ากดั ได้รบัอนุญาตเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2533 และได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัในปี 2537 ใช้ชื่อใหม่ว่า “บรษิทั 
ไทยชกูาร ์ เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน)” ทะเบยีนเลขที ่0107537001692 มาจนถงึปัจจุบนั  

ดว้ยวสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารและโลจสิตกิส ์รวมทัง้โอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิของ
ธุรกจิบรรจุภณัฑ ์บรษิทัฯ จงึไดข้ยายการลงทุนในแต่ละสว่นงานออกไปโดยจดัตัง้เป็นบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ดงันี้ 

- บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัย่อย) (“TMILL”) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายแป้งสาล ีทัง้
แบบโปรตนีสงู และแบบโปรตนีต ่า โดยแป้งสาลโีปรตนีสงูจะเหมาะส าหรบัผลติบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป บะหมีส่ด ขนมปัง และ
อาหารสตัว์ และแป้งสาลโีปรตีนต ่า จะเหมาะกบัการผลติบสิกติ เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรอืแป้งอเนกประสงค์ ในปี 
2555 TMILL ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหท้ าการซือ้ขาย
หุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามญั เพิม่ทุนจ านวน 85 ล้านหุ้น จ าหน่ายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป ปัจจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ TMILL รอ้ยละ 69.34  

 

- บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั (บริษัทย่อย) (“TSW”) ประกอบธุรกิจคลงัสนิค้าทัง้แบบเทกอง และแบบ
กระสอบ รวมถงึการใหบ้รกิารขนถ่ายสนิคา้และการเปลีย่นบรรจุภณัฑ ์

 

- บรษิัท ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (บรษิัทย่อย) (“TSO”) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามนัพชื
ปาล์มเพื่อการบรโิภค ทัง้ในส่วนของน ้ามนัปาล์มโอเลอนิผ่านกรรมวธิ ี(Refined Palm Olein: RO) และน ้ามนัปาล์มขน้ 
(RBD Palm Oil: RPO) รวมถงึผลติภณัฑพ์ลอยได ้ไดแ้ก่ ไขปาลม์สเตยีรนิ (RBD Palm Stearin: RS) และ กรดไขปาลม์ 
(Palm Fatty Acid Distillate: PFAD) 

 

- บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จ ากดั (บริษัทย่อย) (“TSG”) ประกอบธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ เป็นอาคาร
หอ้งพกัอาศยั 4 ชัน้ จ านวน 45 หอ้ง รวมถงึการประกอบธุรกจิซือ้มาขายไป 

 

- บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์ จ ากดั (บรษิทัย่อย) (“TSTL”) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
ต่างๆ อาท ิกระสอบพลาสตกิ ขวดพลาสตกิ ป๊ีป เป็นตน้ รวมถงึการร่วมลงทุนในธุรกจิท่าเรอืคอนเทนเนอร ์16C 

 

- บรษิทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล จ ากดั (บรษิทัร่วม) (“PCCT”) ประกอบธุรกจิรบัจา้งบรหิารท่าเรอืเพือ่
ขนถ่ายสนิคา้ท่าเรอืคอนเทนเนอร ์16C เป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่าง บรษิทั อาร ์ซ ีแอล โลจสิตกิส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของ บรษิทั อาร ์ซ ีแอล จ ากดั (มหาชน) (“RCL”) กบั TSTL โดย TSTL ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20  

1. โครงสร้างรายได้และการด าเนนิงานของกลุ่มบริษัท    

ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 

1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ    
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 คณะกรรมการบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) ไดท้บทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และพนัธกจิ โดยมี
นโยบายด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยยดึหลกัการด าเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคารพ
ต่อสทิธมินุษยชนและผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใต้  วสิยัทศัน์  และพนัธกจิ  ดงันี้ 

 
วิสยัทัศน์   เราคือ กลุ่มบริษัทให้บริการด้านโลจสิติกส์ และด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัอาหารในระดบั

มาตรฐานสากลภายใตก้ารใหบ้รกิารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 
พนัธกิจ   

1) ปรบัปรุง พฒันา มาตรฐานการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์อย่างต่อเนื่องใน ระดบัสากล 
2) เสรมิสรา้งพนัธมติรทางการคา้ และสรา้งโอกาสการลงทุนในธุรกจิโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
3) บรหิาร จดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื่อเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั ผ่านการควบคุมตน้ทุน 

และควบคุมคุณภาพสนิคา้ในระดบัมาตรฐาน 
4) ส่งเสรมิ การพฒันา สนิค้า ผลติภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การเพิม่มูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค 

(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) 
5) สรา้งผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมร่วมกนั ระหว่างหุน้สว่นทางธุรกจิ เพื่อความส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนื 
 
เป้าหมายระยะสัน้   
ปี 2561 เป็นปีแห่งการเรยีนรู้และพฒันา โดยการเสรมิสร้าง เรยีนรู้ วฒันธรรมองคก์ร และปรบัปรุงโครงสรา้ง

องคก์รใหเ้ป็นระบบ รวมถงึการสรา้งทมีงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น 
ปี 2562 เป็นปีแห่งประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และพนัธมติรทางธรุกจิ โดยการพฒันาการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้

และท่าเรอืดว้ยมาตรฐานสากล เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ รวมถงึการสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ   
ปี 2563-2565 เป็นหนึ่งในผูใ้หบ้รกิารทีด่แีก่ลูกคา้ มคีวามสะดวก รวดเรว็ มสีถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก

ให้แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ มีระบบการบริการลูกค้าโดยลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสนิค้าและบริการได้
ตลอดเวลาดแูลซ่อมบ ารุงสถานทีต่ลอดจนเครื่องจกัรต่างๆ เพื่อพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ตลอดเวลา 

 
เป้าหมายระยะยาว (ภายในปี 2566 - 2569) ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั คอื การพฒันาธุรกจิบรกิารขน

ถ่ายสนิคา้ใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็เพื่อใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทีน่ าสนิคา้เขา้มาใชบ้รกิารใหม้คีวามหลากหลายขึน้ไม่เพยีงแต่
เฉพาะสนิคา้หลกั ไดแ้ก่ น ้าตาลทรายดบิและน ้าตาลทรายขาวเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึสนิคา้อุปโภคและบรโิภคอื่นๆ รวมถงึ
การใหบ้รกิารดา้นบรรจุภณัฑแ์ก่ลกูคา้เพื่อสรา้งการบรกิารทางดา้นโลจสิตกิสอ์ย่างครบวงจร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ  
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พฒันาการส าคญัของ TSTE ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2519 ก่อตัง้ บรษิทั เดอะไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล คอปอเรชัน่ จ ากดั ประกอบธุรกจิท่าเรอืและ
คลงัสนิคา้บนพืน้ที ่93 ไร่ รมิแม่น ้าเจา้พระยา ต่อมาซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิรวมเป็น 153 ไร่ 1 
งาน 13.5 ตารางวา เพื่อใชเ้ป็นพืน้ทีเ่กบ็พกัรอสนิคา้น ้าตาลเพื่อเตรยีมขนถ่ายขึน้เรอืเดนิ
สมุทร โดยเป็นคลงัสนิคา้ทีต่ดิแม่น ้าเจา้พระยาเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการส่งออกน ้าตาลของ
โรงงานน ้าตาลของกลุ่มสมาชกิและผูส้่งออกน ้าตาล 

2533 ไดร้บัอนุญาตเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่13 
กรกฎาคม 2533  

2537 จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และเปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ไทยชูการ ์เทอร์
มเินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 

2556 ก่อสรา้งโกดงัเกบ็สนิคา้เพิม่จ านวน 2 หลงั เนื้อทีร่วม 12,237 ตารางเมตร 
2557 ก่อสรา้งโกดงัเกบ็สนิคา้เพิม่จ านวน 1 หลงั เนื้อทีร่วม 2,800 ตารางเมตร 
2558 - ก่อสรา้งอาคารส านักงานใหม่ 7 ชัน้ 1 อาคารและเพิม่โกดงัเกบ็สนิคา้ 1 หลงั เนื้อทีร่วม 

2,660 ตารางเมตร 
- ด าเนินการโครงการมหาวงษ์วิลล่า เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จ านวน 25 ยูนิต และ
ทาวน์เฮาส ์จ านวน 77 ยนูิต 
- ยกเลกิการท าธุรกจิรบัฝากกากน ้าตาล(โมลาส) ซึ่งทางผู้บรหิารมคีวามเหน็ว่าปัจจุบนัมี
การตดิต่อจากลกูคา้เพื่อขอรบัฝากกากน ้าตาลลดลง 

1.1.2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั  

2519 

2520 

2530 

2564 

2521 

     2519 
       ก่อตั้ง บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิ

เน้ิล จ ากดั (มหาชน)  ช่ือเดิม 
บริษทั เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิ
เน้ิล คอปอเรชัน่ จ  ากดั   

     2521 
      ก่อตั้ง บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง 

จ ากดั  ช่ือเดิม บริษทั ไทยชูการ์ 
ไซโลแวร์เฮา้ส์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั   

 

     2520 
      ก่อตั้ง บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์

จ ากดั (มหาชน)  ช่ือเดิม บริษทั 
ไทยชูการ์คลงัสินคา้  จ  ากดั   

     2520 
      ก่อตั้ง บริษทั ที เอส ขนส่ง

และโลจิสติกส์  จ  ากดั  ช่ือเดิม 
บริษทั ไทยชูการ์ขนส่ง  จ  ากดั   

2526 

     2526 
      ก่อตั้ง บริษทั ที เอส 

อุตสาหกรรมน ้ ามนั  จ  ากดั  ช่ือ
เดิม บริษทั ชูการ์ไซโล
คลงัสินคา้ จ  ากดั   

     2530 
      ก่อตั้ง บริษทั ที เอส คลงัสินคา้  

จ  ากดั   
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- เปลีย่นแปลงจ านวนและมูลค่าหุน้สามญัทีต่ราไว ้(Par Value) ของบรษิทัจากเดมิมลูค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จ านวน 145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว ้0.50 บาท จ านวน 
290,399,934 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมจ านวน 
145,199,929 หุน้ เป็นจ านวน 290,399,858 หุน้ 

2559 - บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 145,199,967 บาทเป็น 145,199,929 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 290,399,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพื่อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 29,039,986 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ
จ านวน 145,199,929 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 174,239,915 บาท โดยออกหุน้
สามญัใหม่จ านวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท โดยหลงัจากการเพิม่
ทุนจดทะเบยีนแลว้ บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 174,239,915 บาท แบ่งเป็น หุน้สามญั 
จ านวน 348,479,830 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
- การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2559 เพื่อจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 
34,847,965 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วน
จ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน 
ราคาจองซือ้ 1 บาทต่อหุน้ และทีป่ระชุมฯ มมีตลิดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 174,239,915 
บาท เป็น 174,239,822.50 บาท และอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัเพื่อซือ้ทีด่นิ
จาก บรษิทั แพนสนิทรพัย ์จ ากดั เพื่อใหบ้รษิทั ไดน้ ามาท าประโยชน์ในโครงการต่างๆ 
ทัง้โครงการท่าเทยีบเรอืตู ้คอนเนอรแ์ละการรบัฝากสนิคา้ โดยเพิม่ทุนจดทะเบยีนแบบ
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ ใชเ้งนิทุนจาก 174,239,822.50 บาทเป็น 191,663,805 บาท 
และบรษิทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้จาก 174,239,822.50 บาท เป็น 
191,663,590.50 บาท เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2559 โดยมรีายละเอยีด 
ของทุนจดเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี้  
-  ท ุน จดท ะ เบ ยีน  191, 663, 805 บ าท  แ ล ะท ุน จดทะ เบ ยีนช า ร ะ แล ว้ เ ป็น เ ง นิ 
191,663,590.50  บาท  

2560 - ได้รบัการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการที่ดจีากสมาคมกรรมการบรษิัทไทยในระดบัดีมาก 
(Corporate Governance Score Very Good) เกรด 4 ดาว 
- แต่งตัง้นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทัง้นี้ใหม้ผีล
ตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม 2561 พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
- แต่งตัง้นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ ด ารงต าแหน่งรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทัง้นี้ ให้
มผีลตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม 2561 พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
กรรมการผูจ้ดัการ 

2561 - ได้รบัการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการที่ดจีากสมาคมกรรมการบรษิัทไทยในระดบัดีมาก 
(Corporate Governance Score Very Good) เกรด 4 ดาว 
- บรษิทัใชส้ทิธแิปลงสภาพ TMILL-W1 ครัง้ส ุดทา้ย ในเดอืนตุลาคม 2561 จ านวน 
37,349,120 หน่วย ในราคาหน่วยละ 2.00 บาท รวมเป็นเงนิ 74,698,240 บาท ปัจจุบนั
ถอืหุน้ทัง้หมด 274,508,840 หุน้ คดิเป็น รอ้ยละ 68.86 
- จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท โดยจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้
วนัที ่23 พฤศจกิายน 2561 จ านวน 383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 22,999,630.86 บาท 
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-  ได ร้ บัมาตรฐานระบบบรหิารงานค ุณภาพ ISO 9001:2015 จาก AMC Service 
Company Limited 

2562 - ได้รบัการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการที่ดจีากสมาคมกรรมการบรษิัทไทยในระดบัดีมาก 
(Corporate Governance Score Very Good) เกรด 4 ดาว 
- ลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิ อาท ิลงทุน
รถบรรทุกกระสอบ จ านวน 10 คนั รถบรรทุกน ้าตาลทรายเทกอง 2 คนั รถตกั 2 คนั     
รถโฟลท์ลฟิท ์จ านวน 14 คนั ปรบัปรุงระบบขนถ่ายน ้ าตาลทรายดบิระหว่างไซโล 
ปรบัปรุงระบบพ่นน ้าตาลทรายดบิ สายพาน และสถานีเททา้ย 
- พฒันาระบบบรหิารจดัการท่าเรอืและคลงัสนิคา้ ผ่านระบบ IT 
- พฒันาระบบตรวจสอบคุณภาพการใหบ้รกิาร 
- จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท โดยจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้
วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 จ านวน 383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 38,332,718.10  บาท 

2563 - ปรบัปรุงคลงัสนิคา้เพื่อท าเป็นโรงงานใหเ้ช่าครบวงจร ใหบ้รกิารทัง้ในส่วนของการ
บรกิารท่าเรอื การขนถ่ายสนิคา้และคลงัสนิคา้ 
- ได้รบัการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการทีด่จีากสมาคมกรรมการบรษิัทไทยในระดบัดีเลิศ 
(Corporate Governance Score Excellent) เกรด 5 ดาว และเป็นหนึ่งในบรษิทั Top 
Quartile ของหุ้นท่ีมี Market Capital 1,000 – 2,999 ล้านบาท 

2564 - ได้รบัการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการทีด่จีากสมาคมกรรมการบรษิัทไทยในระดบัดีเลิศ 
(Corporate Governance Score Excellent) เกรด 5 ดาว และเป็นหนึ่งในบรษิทั Top 
Quartile ของหุ้นท่ีมี Market Capital 1,000 – 2,999 ล้านบาท 

 
พฒันาการส าคญัของ TMILL ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2520 ก่อตัง้ บรษิทั ไทยชูการค์ลงัสนิคา้ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท ด าเนินธุรกจิ
คลงัสนิคา้โดยรบัฝากสนิคา้น ้าตาลทรายดบิและน ้าตาลทรายขาวเป็นหลกั 

2544 ยกเลกิใบอนุญาตประกอบกจิการคลงัสนิคา้ และจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั 
ไทยชูการ ์อนิเตอร์เทรด จ ากดั ด าเนินธุรกจิเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ คลงัสนิคา้เทกอง 
ใชพ้กัสนิคา้น ้าตาลทรายดบิรอขนถ่ายขึน้เรอืเดนิสมุทร 

2548 เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 200 ลา้นบาท เปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์
จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกจิโรงงานแป้งสาล ีโดย TSTE ไดเ้พิม่สดัส่วนการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 
97.13 ของทุนจดทะเบยีน 

2550 จดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 200 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท โดยสดัส่วนการถอื
หุน้ของ TSTE เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 98.82 ของทุนจดทะเบยีน 

2552 เพื่อน า TMILL จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  จงึไดป้รบัโครงสรา้งทนุของ
บรษิทั โดยลดทุนจดทะเบยีนจาก 400 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท เหลอืจ านวนหุน้ 2 
ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

2553 จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) และเปลีย่นแปลง
มูลค่าทีต่ราไวจ้าก 100 บาทต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุน้ รวมทัง้เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 85 
ลา้นบาท จากเดมิ 200 ลา้นบาท เป็น 285 ลา้นบาท 

2555 TMILL จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ   
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พฒันาการส าคญัของ TSW ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2530 บรษิัท ท ีเอส คลงัสนิค้า จ ากดั (บรษิัทย่อย) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัท มทีุนจดทะเบยีน 50 
ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ ้นสาม ัญจ านวน 500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100.- บาท  
เรียกช าระแล้วหุ้นละ 25.- บาท เป็นเงิน 12,500,000 บาท บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์ิ
เน้ิล จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 62.60 ของทุนจดทะเบยีน ด าเนินธุรกจิคลงัสนิคา้ โดย
รบัฝากสนิคา้ประเภทน ้าตาลทรายดบิแบบเทกองและน ้าตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบ
เพื่อรอการขนถ่ายขึน้เรอืเดนิสมุทร 

 
พฒันาการส าคญัของ TSO ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2526 ก่อตัง้ บรษิทั ชูการไ์ซโลคลงัสนิคา้ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 30 ลา้นบาท ประกอบธุรกจิ
ไซโลและคลงัสนิคา้  

2544 ยกเลกิใบอนุญาตประกอบกจิการคลงัสนิคา้  
2552 จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ท ีเอส  อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั และเพิม่

ทุนจดทะเบยีนเป็น 200 ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 94.31 ของทุนจดทะเบยีน 
เพื่อด าเนินธุรกจิโรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์เพื่อบรโิภค  

2555 จดทะเบยีนเพิม่ทุนเป็น 600 ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 97.48 ของทุนจด
ทะเบยีน  

2556 เนื่องจาก TSO ขาดทุนจากราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในสต๊อกมรีาคาสงูกว่าราคาตลาด จงึให ้
บรษิทั โอพจีเีทค จ ากดั เช่ากจิการโรงกลัน่น ้ามนัปาลม์เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ เดอืน
พฤษภาคม 2556 ถงึ พฤษภาคม 2559 

2559 บรษิทั โอพจีเีทค จ ากดั ต่อสญัญาเช่ากจิการโรงกลัน่น ้ามนัปาลม์ออกไปอกีเป็นระยะเวลา 
3 ปี ตัง้แต่ เดอืนพฤษภาคม 2559 ถงึ พฤษภาคม 2562 

2561 - ลดทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ เป็นเท่ากบั 300,000,000 บาท เป็นหุน้สามญั 6,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 50 บาท  
- บรษิทั โอพจีเีทค จ ากดั ยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบก าหนด เนื่องจากขาดสภาพคล่อง  
บรษิทัฯ ไดร้บัโอนพนักงาน TS Oil เดมิจาก OPG กลบัมาเป็นพนักงานของ  TS Oil 
เหมอืนเดมิ และรบัพนักงานบางส่วนของ OPG พรอ้มทัง้รบัมอบทรพัยส์นิ 
- ได้รบัมาตรฐานระบบมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร ISO 22000:2005 จาก BIS GROUP 
(Thailand) Company Limited 

2562 เพื่อใหแ้นวทางการด าเนินธุรกจิมุ่งเน้นเรื่องการกลัน่น ้ามนัพชืชดัเจน ทาง TSO ไดป้รบั
โครงสรา้งธุรกจิ โดยโอนธุรกจิบรรจุภณัฑ ์อาท ิขวดบรรจุน ้ามนัพชื และป๊ีป เป็นต้น ให้
ทาง TSTL 

2563 - ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน the Food Safety Management System คอื BRC Grade 
B, FSSC 22000:2005 และ ISO 22000:2005 จาก SGS  
- ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 :2553) จากกรมสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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พฒันาการส าคญัของ TSG ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2521 ก่อตัง้ บรษิทั ไทยชูการ ์ไซโลแวรเ์ฮา้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั   
2544 ยกเลกิใบอนุญาตประกอบกจิการคลงัสนิคา้  
2548 เปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 50 ล้านบาท เรยีก

ช าระค่าหุน้เตม็มูลค่าจดทะเบยีน บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้อยู่
รอ้ยละ 79.78 ด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยัโดยมอีาคารทีพ่กัอาศยัขนาดความสงู 9 ชัน้ 
มหี้องพกัจ านวน 262 ห้อง ตัง้อยู่ในซอยเอราวัณสิง่ทอ ถนนปู่ เจ้าสมงิพราย อ าเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ   

2552 ก่อสร้างอาคารให้เช่าพกัอาศยัเพิม่อกี 1 หลงั มหี้องพกัประมาณ 45 ห้อง ตัง้อยู่บนที่ดนิของ
บรษิทัฯ ในซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจา้สมงิพราย อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 

2559 - ใหบ้รษิทั มนัเดย ์แมน จ ากดั เช่าทเีอสเอ อพารต์เมนต ์2 อาคารหอ้งพกัอาศยั 4 ชัน้จ านวน 45 
หอ้ง มกี าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559  ถงึวนัที ่31 มกราคม 2562 
- ขายทีด่นิพรอ้มอาคารพกัอาศยั 9 ชัน้ มจี านวน 263 หอ้ง พืน้ทีข่นาด 9,520 ตารางเมตร 
ใหก้บับรษิทั โซล่า แอสฟัลท ์จ ากดั ในราคา 75 ลา้นบาท 

2562 เปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั ด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั และซือ้มา
ขายไปสนิคา้อุปโภคบรโิภค 

 
พฒันาการส าคญัของ TSTL ในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
ปี รายละเอียด 

2520 ก่อตัง้ บรษิทั ไทยชูการข์นส่ง จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5 ลา้นบาท ประกอบธุรกจิขนส่ง
สนิคา้ 

2550 เปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั และเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 50 
ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 77.44 ของทุนจดทะเบยีน ประกอบธุรกจิรบัขนส่ง
สนิคา้แป้งสาลโีดยมลีูกคา้ TMILL ใชบ้รกิาร   

2551 - จดทะเบยีนเพิม่ทุนเป็น 50 ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 77.44 ของทุนจด
ทะเบยีน 
- ไดเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้จาก TSTE เพื่อปรบัปรุงและตดิตัง้เครื่องจกัรเป็นโรงงานผลติ
กระสอบพลาสตกิบรรจุภณัฑ ์ เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่โรงงานน ้าตาล โรงงานแป้งสาลแีละ
จ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอกที่ใชบ้รรจุพชืผลทางการเกษตรปุ๋ ย และอื่นๆ โดยเริม่
ด าเนินการผลติและจ าหน่ายในเดอืนตุลาคม 2551 

2552  และเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 80 ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 85.90 ของทุนจด
ทะเบยีน เพื่อตดิตัง้เครื่องจกัรผลติกระสอบเพิม่เตมิ   

2558 - จดทะเบยีนเพิม่ทุนเป็น 400 ลา้นบาท โดย TSTE ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 85.90 ของทุนจด
ทะเบยีน 
- ลงทุนโครงการท่าเทยีบเรอืตู้คอนเทนเนอร ์พืน้ที ่32,388 ตารางเมตร สามารถรองรบัตู้
คอนเทนเนอร ์รวมทัง้หมด 3,500 Teus 

2559 ร่วมลงทุนกบั บจก. อาร ์ซ ีแอลโลจสิตกิส ์เพื่อจดัตัง้ บจก.ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล 
โดยถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ประกอบกจิการรบัจา้งบรหิารท่าเรอืเพื่อขนถ่ายสนิคา้ 
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2561 - ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก ACS Registrars 
Company Limited 
- ปรบัปรุงท่าเรอืเพื่อสรา้งโรงพกัสนิคา้ ซึง่มเีน้ือที ่10 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา 

2562 เพื่อให ้TSTL เป็นบรษิทัแกนในธุรกจิบรรจุภณัฑข์องกลุ่มบรษิทั TSTL จงึรบัโอนธรุกจิ
บรรจุภณัฑ ์อาท ิขวดบรรจุน ้ามนัพชื และป๊ีป เป็นต้น จาก TSO 

2563 - ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก ACS Registrars 
Company Limited ส าหรบักจิการขนถ่ายสนิคา้ส าหรบัเรอืบรรทุกสนิคา้ 
 

 
 

 
 
 

กลุ่มบริษัท ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และ

ด าเนินธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอาหารและบรรจภุณัฑ ์โดยมบีรษิทัฯ ซึง่ประกอบธุรกจิหลกัไดแ้ก่ ใหบ้รกิารท่าเรอื คลงัสนิคา้

และขนถ่ายสนิคา้ ซึง่มนี ้าตาลทรายดบิ น ้าตาลทรายขาวเป็นสนิคา้หลกั ในสว่นของคลงัสนิคา้นอกจากจะใชเ้กบ็พกัรอการส่ง

มอบขึน้เรอืเดนิสมุทรแลว้ บรษิทัฯ ยงัใหล้กูคา้เช่าเพื่อเกบ็สนิคา้อื่นๆ ไดแ้ก่ ขา้วสาร น ้ามนัพชืและสนิคา้ทางการเกษตรอื่นๆ  

เพื่อรอการส่งมอบขึน้เรอืเดนิสมุทรไปต่างประเทศหรือขนส่งออกไปจ าหน่ายภายในประเทศได้อกีดว้ย ในส่วนธุรกจิอาหาร 

ประกอบด้วย โรงงานแป้งสาลี โรงงานกลัน่น ้ามนัปาล์ม  และธุรกจิบรรจุภณัฑ์และอื่นๆ ประกอบด้วย โรงงานบรรจุ

ภณัฑ ์และซือ้มาขายไปรวมทัง้การใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์โดยกลุ่มบรษิทัทัง้หมด ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั ตัง้อยู่ที่ ต าบล

ส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ รวม 153 ไร่ 1 งาน 34.30 ตารางวา   

ทัง้นี้ ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในปัจจุบนัสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกจิ คอื 

 

 
 

1.2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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โดยโครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ แยกตามประเภทธุรกจิส าหรบัปี 2563 – 2564 เป็นดงันี้ 

 
หมายเหตุ    1 .รายไดร้วมจากการประกอบธุรกจิยงัไม่หกัรายการระหว่างกนั  

       2. ก าไรสทุธยิงัไมห่กัสว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 
 

บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานของบรษิทัอยู่ในสถานะทีด่มีผีลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอดและมกีาร
จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ดมีรีะบบควบคุมภายในตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 

 ท่าเรอืของกลุ่มบรษิทัฯ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเจา้พระยา บรเิวณถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอ
พระประแดง จ ังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยท่าเรอื 3 ท่า ได้แก่ 16A, 16B และ 16C โดยที่ บรษิัท ไทยชูการ์ 
เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน)  (TSTE)  บรหิารท่าเรอื 16A, 16B เป็นท่าเรอืเพื่อการขนส่งสนิคา้เกษตร อาทเิช่น น ้าตาล, 
ขา้วสาล,ี น ้ามนัพชื, น ้ามนัปาล์มดบิ และน ้ามนัปาล์มผ่านกรรมวธิ ีเป็นต้น ทัง้สนิค้าที่เป็นลกัษณะเทกอง (Bulk) และ
กระสอบ (Bag) รวมไปถึง สนิค้าที่บรรจุในชะลอม (Pre-Sling) และในส่วนของท่าเรอื 16C เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่ง
สนิค้าตู้คอนเทนเนอร์ บรหิารงานโดย บรษิัท ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิอล จ ากดั (บรษิัทร่วม) (“PCCT”) ซึ่งเป็น
บรษิทัร่วมทุนระหว่าง บรษิทั อาร ์ซ ีแอล โลจสิตกิส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั อาร ์ซ ีแอล จ ากดั (มหาชน) 
(“RCL”) กบั TSTL โดย TSTL ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20    

 
 

 

รายได ้(ลบ.) % รายได ้(ลบ.) %

บมจ. ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิล้ ธุรกจิขนถ่ายสนิคา้และบรกิารทา่เทยีบเรอื TSTE 302.64               12.02% 324.63             14.06%

บจก. ท ีเอส คลงัสนิคา้ ธุรกจิคลงัสนิคา้ 64.13% 40.95                 1.63% 45.60               1.97%

บจก. ท ีเอส ฟลาวมลิล์ ธุรกจิผลติและจ าหน่ายแป้งสาลี 68.86% 1,472.20            58.48% 1,493.10          64.65%

บจก. ท ีเอส อตุสาหกรรมน ้ามัน ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามันปาลม์ 97.48% 499.41               19.84% 256.82             11.12%

บจก. ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส์ ธุรกจิทา่เทยีบเรอืคอนเทนเนอรแ์ละบรรจภัุณฑ์ 85.90% 190.81               7.58% 160.08             6.93%

บจก. ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ ธุรกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพย ์และซือ้มาขายไป 79.78% 11.38                 0.45% 28.89               1.25%

บจก. ทเีอสเอ็ม แมเนจเมน้ท์ ธุรกจิบรหิารแรงงาน 65.62% -                    0.00% 0.42                 0.02%

2,517.39            100.00% 2,309.54          100.00%

2563 2564
บรษิทั ประเภทธุรกจิ

รวม

%การถอืหุน้

ของบรษิทั

1.2.1. การประกอบธุรกจิของแต่ละประเภท 

1.2.1.1. ธุรกจิท่าเรือและคลงัสินค้า 

1.2.1. โครงสร้างรายได้  
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1.2.1.1.1. บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน)  (TSTE)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0107537001692 

 ประเภทสนิคา้และปรมิาณสนิคา้ผ่านท่าเรอื 16A และ 16B ในปี 2562 – 2564 เป็นดงันี้ 
 
ประเภทและปริมาณสินค้าท่ีให้บริการแก่ลูกค้า   
          หน่วย  :  เมตรกิตนั 

ประเภทสินค้า ปี 2564 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ 

น า้ตาลทรายดบิ 135,284.47 24.34 105,576.81 19.91 463,153.25 49.28 

น า้ตาลทรายขาว 188,328.25 33.88 152,586.70 28.78 385,429.00 41.01 

อ่ืนๆ 232,225.87 41.78 271,992.24 51.30 91,169.42 9.71 

รวม 555,838.59 100.00 530,155.75 100.00 939,751.67 100.00 
 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
บรษิทัมลีูกคา้หลกัคอืโรงงานสมาชกิซึง่มผีูบ้รหิารเป็นผูถ้อืหุน้และเป็นกรรมการบรษิทั ส่วนลูกคา้เป้าหมาย           

คอื บรรดาโรงงานน ้าตาลนอกกลุ่มและโรงงานน ้าตาลอสิระซึง่มที าเลทีต่ัง้โรงงานมคีวามเหมาะสมในการขนส่งสนิคา้          
เข้ามาใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มโรงงานในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง โดยมีสถานีส่งออกที่บรกิาร          
ขนถ่ายที่ใกล้ที่สุดคือจงัหวดัสมุทรปราการซึ่งอยู่ใกล้อ่าวไทยห่างออกไปจะเป็นท่าเทียบเรือน ้าลึกในจงัหวดัชลบุรี       
คอืแหลมฉบงั ศรรีาชาและเกาะสชีงั 
 
 

ส าหรับโรงงานน ้าตาลที่ตัง้อยู่ในภาคกลางแถบจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี จะขนส่งสินค้ามาทางด้าน                 
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมท าให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับลูกค้า                  
ไดม้ากยิง่ขึน้  จะท าใหป้รมิาณสนิคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารไม่เฉพาะสนิคา้น ้าตาลเท่านัน้ พชืผลทางการเกษตรอื่นๆ กจ็ะไดร้บั
ผลดีจากความสะดวกในด้านการคมนาคมด้วยเช่นกนั และเพื่อรองรบัปริมาณสนิค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ บริษัทได้
ปรบัปรุงประสทิธภิาพทัง้ด้านการให้บรกิารและการขนถ่ายสนิค้าให้มคีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้ท าให้เกดิความสะดวกและ                      
เกดิผลประโยชน์สงูสดุแก่ลกูคา้และเป็นการจงูใจใหน้ าสนิคา้มาใชบ้รกิารของบรษิทัใหม้ากยิง่ขึน้ 
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นโยบายการตัง้ราคา 
เนื่องจากผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือทุกรายที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจาก                  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการพาณิชยนาว ีกระทรวงคมนาคม ซึ่งควบคุมการคดิอตัราค่าบรกิารประเภทต่างๆ            
ใหอ้ยู่ในมาตรฐานเดยีวกนั เช่น ค่าเทยีบท่าเรอื  ค่าผ่านท่าสนิคา้  ค่าบรกิารเช่าเครื่องจกัรกล ส าหรบัอตัราค่าบรกิาร                
ขนถ่ายสนิค้าหลกั  ได้แก่  น ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาว คลงัสินค้าต่างๆ ที่ให้บริการขนถ่ายน ้าตาลต้อง
ให้บริการในอตัราเดียวกนัตามข้อตกลงร่วมกนัระหว่างโรงงานน ้าตาล  คลงัสนิค้าและผู้ส่งออกโดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย  กระทรวงอุตสาหกรรม  ในส่วนของบรษิทักพ็ยายามรกัษาตน้ทุน
การใหบ้รกิารโดยยงัคงรกัษาคุณภาพของบรกิารใหด้ทีีสุ่ดและแสวงหาลู่ทางทีป่รบัปรุงดา้นการบรกิารจะเพิม่ประโยชน์
ใหแ้ก่ลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้บรษิทัจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบเพื่อร่วมกนัพจิารณา               
หาแนวทางแกไ้ขปัญหาและเป็นการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้  

 
สภาวะการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
ปัจจุบนัธุรกจิคลงัสนิคา้มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตมากขึน้ เนื่องจากในสว่นของภาครฐัมนีโยบายส่งเสรมิ                 

ให้ผู้ประกอบการต่างๆเร่งพฒันาปรบัปรุงธุรกจิทัง้ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมากขึ้น             
คาดว่าอตัราการเจรญิเตบิโตของธุรกจิในอนาคตจะขยบัตวัสงูขึน้เป็นล าดบัท าใหปั้จจยัสนับสนุนการส่งออกจะมมีากขึน้ท า
ให้ความต้องการในด้านการเกบ็พกัสนิค้าและสถานีขนถ่ายสนิค้าจะเพิม่ขึน้ตามไปด้วยซึ่งปัจจุบนัเสน้ทางการขนส่ง
สนิคา้หลกัใหญ่ยงัคงเป็นการขนสง่ทางน ้าท าใหธุ้รกจิดา้นบรกิารขนถ่ายสนิคา้และท่าเทยีบเรอืเตบิโตตามไปดว้ย 

ส าหรบัแนวโน้มในการจดัหาเรอืเดนิสมุทรเขา้มารบัสนิคา้จะมขีนาดใหญ่ขึน้เพื่อสามารถรบัสนิคา้ไดม้ากขึน้          
ในแต่ละเที่ยวเพื่อเป็นการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามแม้จ านวนเรือที่เข้ามารับสนิค้า          
ในปัจจุบนัและอนาคตกไ็ม่ใช่เรอืเดนิสมุทรขนาดใหญ่ทัง้หมดแต่ความจ าเป็นในการขนส่งสนิค้าในปรมิาณขนาดกลาง
และขนาดเลก็กย็งัมอียู่ในอตัราสงูเช่นกนั โดยส่วนมากใชข้นส่งสนิคา้จากโกดงัเกบ็พกัสนิคา้ของบรษิทัฯ ไปขนถ่ายขึ้น
เรอืเดนิสมุทรทีเ่กาะสชีงั และ/หรอืบรเิวณอ่าวไทย ท าให้บรษิทัฯ สามารถเพิม่ปรมิาณสนิค้าที่มาใชบ้รกิารไดม้ากขึน้
ขณะเดยีวกนัการขนสง่สนิคา้ประเภทน ้าตาลกม็กีารเปลีย่นแปลงวธิกีารขนสง่สนิคา้จากเดมิโรงงานจะขนสง่สนิคา้เขา้มา
พกัรอในโกดงัเก็บสนิค้าเพื่อรอการส่งมอบขึ้นเรือใหญ่แต่ปัจจุบนัมีการใช้รถตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปรบัมอบสนิค้าที่
โรงงานและขนส่งไปส่งมอบขึ้นเรอืยงัท่าเทยีบเรือน ้าลึกแถบภาคตะวนัออกโดยตรงเพื่อเป็นการประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ้่ายท าใหค้ลงัสนิคา้ทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คยีง อนัไดแ้ก่  อ่างทอง ตอ้งอยู่ในภาวะแขง่ขนั
สงูอย่างไรกต็ามบรษิทัฯ กพ็ยายามหาสนิคา้ประเภทอื่นๆ เขา้มาใชบ้รกิารเพื่อชดเชยกบัปรมิาณน ้าตาลทีม่าใชบ้รกิาร
ในสว่นทีล่ดลงไปเช่นกนั  

ในส่วนของบรษิทัฯ ปัจจยัทีส่ามารถแข่งขนักบัธุรกจิทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัคอื ความสะดวกในด้าน  
ท าเลทีต่ัง้เนื่องจากบรษิทัฯ มคีลงัสนิคา้ตัง้อยู่ตดิแม่น ้าเจา้พระยาสะดวกแก่การขนถ่ายสนิค้าโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย                
ในการเคลื่อนยา้ยสนิคา้หลายทอดมกีารบ ารุงรกัษาสถานทีเ่กบ็รกัษาสนิคา้เพื่อรกัษาคุณภาพสนิคา้ของลูกคา้ใหอ้ยู่ใน
สภาพดตีัง้แต่เริม่น าเขา้มาจนถงึเวลาส่งมอบตลอดจนการใชเ้ครื่องจกัรอุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถท างานไดด้ว้ย
ความรวดเรว็และทนัก าหนดเวลา นอกจากนี้ท าเลทีต่ัง้ของท่าเรอืบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ใกลส้ะพานภูมพิล 1 และ 2 ท าใหลู้กคา้
ภาคกลางและภาคตะวนัตกของประเทศประหยดัค่าใชจ้่ายในการขนสง่ทางเรอืเพื่อสง่ออก โดยไม่ตอ้งขนสง่ทางรถไปถงึ
ท่าเรอืน ้าลกึแถบอ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรอีกีดว้ย 
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คลงัสินค้าเพื่อเกบ็พกัและส่งมอบขึน้เรอืเดินสมุทรตามภาคต่างๆ ดงัน้ี  
จงัหวดัสมุทรปราการ (ตัง้รมิฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา) 

1. บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
2. บรษิทั มติรผลคลงัสนิคา้ จ ากดั 
3. บรษิทั ไทยรวมทุนคลงัสนิคา้ จ ากดั 

จงัหวดัอ่างทอง (ตัง้รมิฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา) 
1) บรษิทั ร่วมกจิอ่างทองคลงัสนิคา้ จ ากดั 
2) บรษิทั อ่างทองชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั 
3) บรษิทั อ่างทองคลงัสนิคา้ จ ากดั 

 โรงงานน ้าตาลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจะขนส่งเข้าเก็บในคลังสนิค้ า                
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี ไดแ้ก่  

1. บรษิทั เคอรีส่ยามซพีอรต์ จ ากดั 
2. บรษิทั อ่าวไทยคลงัสนิคา้ จ ากดั 

ในการขนถ่ายสนิค้าขึน้เรอืเดนิสมุทรน ้าตาลที่เกบ็พกัอยู่ที่คลงัสนิค้าแถบจงัหวดัอ่างทองจะถูกล าเลยีงมาทาง
เรอืโป๊ะเขา้มาที่สมุทรปราการเนื่องจากความลกึของร่องน ้าไม่เอื้ออ านวยให้เรอืเดนิสมุทรผ่านเขา้ไปได้ ส่วนเรอืเดนิ
สมุทรที่มขีนาดใหญ่เกนิกว่า 20,000 ตนั จะเขา้เทยีบท่าเรอืน ้าลกึรบัสนิค้าที่คลงัสนิค้าแถบจงัหวดัชลบุรี 
 เนื่องจากน ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวเป็นสินค้าหลักผ่านท่าเรือ 16A, 16B ดังนัน้ บริษัทฯ จึง
ตัง้เป้าหมายปรมิาณน ้าตาลทรายผ่านท่า ในปี 2564  จ านวน 300,000 ตนั เป็นส่วนหนึ่งของ KPI องค์กร ซึ่งถือเป็น
ตวัชี้วดัผลการด าเนินงานของบรษิทัที่ไม่ใช่การเงนิตวัหนึ่ง ผลการด าเนินงานปี 2564 บรษิัทฯ มยีอดสะสมน ้าตาลเขา้
รวมเพียง 323,613 ตัน และมียอดสะสมน ้าตาลออกรวม 299,384 ตัน สูงกว่าเป้าหมายองค์กร และเมื่อพิจารณา
เปรยีบเทยีบปรมิาณน ้าตาลทรายผ่านท่าเมื่อเทยีบกบัปรมิาณน ้าตาลทรายทีผ่ลติไดท้ัว่ประเทศ ระหว่างปี 2562 – 2564 
เป็นดงันี้ 
 

 
ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัก าหนดระดบัความพงึพอใจของลูกค้า เป็นเป็นส่วนหนึ่งของ KPI องค์กร ซึ่งถือเป็น
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทัทีไ่ม่ใช่การเงนิอกีตวัหนึ่งดว้ย และเพื่อยกระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ บรษิทัฯ ได้
จดัจา้ง G Inspection Co., Ltd. เพื่อเป็นหน่วยงานก ากบัการปฏบิตังิาน (Compliance Unit) อกีดว้ย 
 

ปรมิาณออ้ยสง่เขา้หบีท ัว่ประเทศ (ตนั)

ปรมิาณน า้ตาลทรายทีผ่ลติไดท้ ัว่ประเทศ (ตนั)

สะสมเขา้ สะสมออก สะสมเขา้ สะสมออก สะสมเขา้ สะสมออก

ปรมิาณน า้ตาลทรายผา่นทา่ TSTE (ตนั) 848,582          833,318       258,164 286,116 323,613            299,384               

%น า้ตาลทรายผา่นทา่/น า้ตาลทรายทีผ่ลติไดท้ ัว่ประเทศ 5.82% 5.72% 3.11% 3.45% 4.27% 3.95%

14,580,670 8,294,329 7,586,604

ปีปฏทินิ
2562 2563 2564

130,970,003 74,893,175 66,658,812

รายการ
ฤดกูารหบีออ้ย

2561/2562 2562/2563 2563/2564
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1.2.1.1.2. บริษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร ์เทอรมิ์นอล จ ากดั (บริษทัรว่ม) (“PCCT”) 

   
 เป็นผูใ้หบ้รกิารท่าเทยีบเรอืขนสนิคา้ตูค้อนเทนเนอร ์(Terminal Handing Service) เพื่อการขนสง่สนิคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยมขีอ้มลูท่าเรอื ดงันี้ 
 

TERMINAL PROFILE 

 BERTH DETAIL Terminal 16C for   International Vessels 

 LENGTH OF BERTH 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 2564 ท่าเรอื 16C (TSTL) ที่บรหิารงานโดย PCCT มสี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 3 ของท่าเทยีบ

เรอืขนสนิคา้ตูค้อนเทนเนอรเ์ชงิพาณิชย ์เฉพาะทีใ่หบ้รกิารบรเิวณแม่น ้า  
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1.2.1.1.3. บริษทั ที เอส คลงัสินค้า จ ากดั  (TSW)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105530047784 

 

  ลกัษณะธุรกจิ : คลงัสนิคา้และรบัฝากสนิคา้ 
ประกอบกจิการคลงัสนิค้าและตามที่พระราชบญัญัติ คลงัสนิค้า ไซโล และห้องเยน็ พ.ศ. 2558 มอีาคารคลงัสนิค้า     

แบบเทกอง 1 หลงั พืน้ที ่8,767.50 ตารางเมตร สามารถรบัฝากน ้าตาลได้ 65,000 ตนั และในปี 2558 ได้สร้างโกดงัสนิค้าจ านวน     
2 หลงั ไดแ้ก่ โกดงัเกบ็สนิคา้หมายเลข 43 พืน้ที ่2,613 ตารางเมตร และโกดงัเกบ็สนิคา้หมายเลข 45 พืน้ที ่6,773 ตารางเมตร   
เพื่อรบัฝากน ้าตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบๆ ละ 50 กโิลกรมั  และเช่าคลงัสนิค้าจากบรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ้ล จ ากดั 
(มหาชน) โดยมรีายการระหว่างกนั ไดแ้ก่  ค่าเช่าคลงัสนิคา้ ค่าเช่าทีด่นิ ค่าขนถ่ายและค่าบรกิารซึง่คดิอตัราในราคายุตธิรรม
และเท่ากบัทีค่ดิกบัลกูคา้ทัว่ไป   
  
 
 
 
 

1.2.1.2.1. บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  (TMILL)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105520001455  
  

 

 
 

1.2.1.2. ธุรกจิอาหาร 
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ลกัษณะธุรกจิ : โรงงานแป้งสาล ี
  ผลติและจ าหน่ายแป้งสาลโีดยสัง่เมลด็ขา้วสาลซีึง่เป็นวตัถุดบิมาจากต่างประเทศทัง้หมดเพื่อน ามาโม่เป็นแป้ง

สาลมีทีัง้แบบโปรตนีสงู และแบบโปรตนีต ่า โดยแป้งสาลแีต่ละชนิดทีผ่ลติไดจ้ะน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิผลติสนิคา้ทีแ่ตกต่าง
กนั หากเป็นแป้งสาลโีปรตนีสงูจะเหมาะส าหรบัผลติบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู บะหมีส่ด ขนมปัง และอาหารสตัว ์ในขณะทีแ่ป้ง
สาลโีปรตนีต ่าจะเหมาะกบัการผลติบสิกติ เคก้ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรอืแป้งอเนกประสงค ์ 

 

ชนิดของผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่าย 
1.  แป้งบะหมีส่ด ส าหรบัท าเสน้บะหมีแ่บบจนี มปีรมิาณโปรตนีรอ้ยละ 11-13 และแป้งท าเสน้บะหมีแ่บบญีปุ่่ น 

มปีรมิาณโปรตนีรอ้ยละ 10-11 โดยคุณสมบตัขิองแป้งสาลจีะท าใหบ้ะหมีม่คีวามเหนียว ยดืหยุ่นดมีคีวามอ่อนนุ่มและสสีวย 
2.  แป้งขนมปัง มปีรมิาณโปรตนีสงูอยู่ทีร่อ้ยละ 13-14 และมปีรมิาณกลูเตน็สงู ซึง่กลูเตน็เป็นโปรตนีทีส่กดั

จากแป้งสาล ีโดยคุณสมบตัจิะมคีวามเหนียว และยดืหยุ่นด ีดูดซมึน ้าไดม้าก ทนทานต่อการนวดและการหมกัท าใหข้นมปัง                  
มคีุณภาพดไีดร้ปูทราง มขีนาดใหญ่ เนื้อละเอยีดเหนียวนุ่ม 

3.  แป้งบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป มปีรมิาณโปรตนีสงูอยู่ทีร่อ้ยละ 10-12 โดยคุณสมบตัขิองแป้งสาลจีะท าใหบ้ะหมี่          
มคีวามเหนียว นุ่ม สเีหลอืง น่ารบัประทาน 

4.  แป้งบสิกติ มปีรมิาณโปรตีนค่อนขา้งต ่าถึงปานกลางอยู่ทีร่้อยละ 9-10 โดยแป้งดงักล่าวมคีวามเหนียว  
และดดูซมึน ้าทีพ่อเหมาะส าหรบัท าบสิกติ ขนมปังกรอบ ขนมไข ่วอฟเฟิล แพนเคก้ โดนทัเคก้ ขนมสาลีแ่ละขนมทอดต่างๆ 

5.  แป้งอเนกประสงค ์มปีรมิาณโปรตนีปานกลางประมาณรอ้ยละ 10-11 มคีวามเหนียว ยดืหยุ่น และดูดซมึ
น ้าพอเหมาะ ใช้ท าขนมได้หลากหลายชนิด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋  โดนัท โรตี เค้ก คุกกี้ ขนมเป๊ียะ ขนมไข่ ขนมสาลี ่  
แพนเคก้ วอฟเฟิล  ซาลาเปาและขนมทอดต่าง ๆ  

6.  แป้งอาหารสตัว ์ เช่น  อาหารกุง้  อาหารปลา  อาหารสนุขั เป็นตน้ ซึง่มปีรมิาณโปรตนีในสดัสว่นรอ้ยละ 13 
7.  อื่นๆ เช่น แป้งสาลีส าหรับท าซาลาเปา ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต ่าอยู่ที่ร้อยละ 7-9 แป้งสาลีส าหรับท า

ปาท่องโก๋ มปีรมิาณโปรตนีอยู่ทีร่อ้ยละ 7-9  แป้งขนมปังโฮลวที มปีรมิาณโฮลวทีสงูถงึรอ้ยละ 50 อุดมไปดว้ยใยอาหาร 
วติามนิ  แร่ธาตุ 

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บรษิทัแบ่งการจดัจ าหน่ายออกเป็น 3 ช่องทาง คอื   
1)  จดัจ าหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
2)  จดัจ าหน่ายใหก้บัผูข้ายสง่หรอืยีปั่ว๊รายใหญ่  
3)  จดัจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชแ้ป้งสาลขีนาดย่อม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (www.tmill.co.th) 
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1.2.1.2.2. บริษทั ที เอส อตุสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (TSO)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105526040126  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ลกัษณะธุรกจิ : โรงกลัน่น ้ามนัปาลม์  
กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑท่ี์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fractionating 
 

Raw Material 

Crude Palm Oil 
(CPO) 

Palm Oil 
Crushing 

Mill 

Production 

Deodorization and 
Distillation 

 
Refined Bleach 

Deoderized Palm 
Oil (RPO) 

Palm Fatty Acid Distillate 
(PFAD) 

320 Tons (CPO) 
per Day 

300 Tons (RPO) 
per Day 

16 Tons (PFAD) 
per Day 

Refined Palm 
Stearin (RS) 

60 Tons (RS) per 
Day 

 
 

400 Tons (CPO)  
per Day 

Nameplate Capacity  
 

300 Tons (RPO)  
per Day 

Nameplate Capacity 

180 Tons (RO) 
per Day 

240 Tons (RPO) 
per Day 
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จุดเด่น: ของ TSO คอืเป็นโรงกลัน่น ้ามนัพชื ทีอ่ยู่ใกลท้่าเรอืซึง่สามารถขนส่งน ้ามนัพชืจากเรอืขึน้บก และ
จากบกลงเรอืได้ กอปรกบั TSO มถีงับรรจุน ้ามนัพชืจ านวนมาก ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถประหยดัค่าขนส่งทัง้ใน
สว่นของการขนสง่วตัถุดบิ และสนิคา้ส าเรจ็รปูได้ 

Logistic Service  

 Chao Phraya River Port (16A & 16B) Pipe Line / Loading Facility  

 Land Transportation 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  

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1.   กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) เช่น โรงงานผลติอาหาร  อาหารสตัว ์ สบู่  น ้ามนัเครื่องและเคมภีณัฑต่์าง  ๆ เป็นตน้ 
2.  กลุ่มหา้งสรรพสนิคา้ (Modern Trade) เช่น  หา้งบิก๊ซ ี หา้งแมค็โคร   เป็นตน้ 
3.  กลุ่มรา้นคา้สง่ (Wholesale) เช่น   ยีปั่ว๊  ซาปัว๊  เป็นตน้ 
4.  กลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง (End User) เช่น รา้นอาหาร  เบเกอรีแ่ละโรงแรม  เป็นตน้ 

 

รปูแบบบรรจภุณัฑท่ี์จดัจ าหน่าย 
1. ขวด ขนาด 1 ลติร บรรจุใสห่บี  (หบีละ 12 ขวด) 
2.  ถุง ขนาด 1 ลติร บรรจุใสห่บี (หบีละ 12 ถุง) 
3. ป๊ีบ ขนาด 18 ลติร  และขนาด 13.75 ลติร 
4. ถุงในกล่อง(Bag in Box) ขนาด 18 ลติร และขนาด 13.75 ลติร 
5. ถงัพลาสตกิ (Drum) 200 ลติร  
6. รถแทงคเ์ดีย่ว ขนาด 12-13 ตนั  และรถแทงคพ์่วง  ขนาด 26-30 ตนั 

  
มาตรฐานต่างๆ ท่ีได้รบัการรบัรอง 
1. เครื่องหมายรบัรองระบบ ISO 22000 : 2005  เลขที ่GB10/81733 
2. เครื่องหมายรบัรองระบบ GMP เลขที ่TH10/5399 
3. เครื่องหมายรบัรองระบบ HACCP เลขที ่10/5340 
4. เครื่องหมายรบัรองฮาลาล เลขที ่กอท.ฮล. B536/2553 (มาตรฐานอาหารมุสลมิ) 
5. เครื่องหมายรบัรองโคเชอร ์(มาตรฐานอาหารยวิ) 
6. เครื่องหมายรบัรอง RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
7. เครือ่งหมายรบัรอง BRC, FSSC 22000:2005 และ ISO 22000:2005 
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1.2.1.3.1. บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส ์จ ากดั  (TSTL)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105520002486 

ลกัษณะธุรกจิ : โรงงานบรรจุภณัฑแ์ละโลจสิตกิส ์TSTL ใหบ้รกิารบรษิทัในเครอืเป็นหลกั มกี าลงัการผลติ ดงันี้ 

Production Capacity 

 ผลิตขวด (24 x 29) 1,500,000 ขวดต่อเดือน 

 ผลิตฝา  2,900,000 ขวดต่อเดือน 

Packing Capacity (น ้ามนัพืช (8 x 26)) 

 แบบขวด 104,000 หีบต่อเดือน 

 แบบถงุ  52,000 หีบต่อเดือน 

 แบบป๊ีบ (13.75L หรอื 18.0L) 78,000 ป๊ีบต่อเดือน 

 แบบถงั (190 Kg.)  5,200 ถงัต่อเดือน 

 
1.2.1.3.2. บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ากดั (TSG)  เลขทะเบยีนบรษิทั  0105521016901  
ลกัษณะธุรกจิ : ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละหอ้งพกัอาศยั และซือ้มาขายไปสนิคา้อุปโภคบรโิภค  
ด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ หอ้งพกัอาศยัขนาด 45 หอ้ง ตัง้อยู่ในซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจา้สมงิพราย  

ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  ปี 2564 มลีกูคา้เช่าพกัอาศยัคดิเป็นรอ้ยละ 62.22 

1.2.1.3. ธุรกจิบรรจุภณัฑ์และอ่ืนๆ 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

      การถือหุ้นของบริษัทในบริษทัย่อย ณ วนัที ่31  ธันวาคม  2564  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) (TSTE) 

 
 
                  บริษทัยอ่ย 2 (TMILL) 

ธุรกิจ :  โรงงานแป้งสาลี 
 ทุนจดทะเบียน            : 399,000,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้               : 398,644,061  บาท 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด      : 398,644,061  หุ้น 
 มูลค่าหุ้น                     : 1   บาท 
 

TSTE 
68.86% 

 

กรรมการ 

1.19% 
 

ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 
29.95%2.2 

                  บริษทัยอ่ย 3 (TSG Trading) 
ธุรกิจ : ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์และซ้ือมาขายไป 

 ทุนจดทะเบียน            : 50,000,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้               : 50,000,000  บาท 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด      : 500,000  หุ้น 
 มูลค่าหุ้น                     : 100  บาท 
 

TSTE 
79.78% 

 

กรรมการ 

2.99% 
 

ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ     
17.23%2.3

                  บริษทัยอ่ย 5 (TSO) 
ธุรกิจ : โรงงานกลัน่น ้ามนัพืชและปาลม์ 

 ทุนจดทะเบียน            : 300,000,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้               : 300,000,000  บาท 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด      : 6,000,000  หุ้น 
 มูลค่าหุ้น                     : 50  บาท 
 

TSTE 
97.48% 

 

กรรมการ 

0.15% 
 

ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 
2.37%2.5 

กรรมการ 

17.79% 

TSTE 
64.13% 

ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 
18.08%2.1 

                  บริษทัยอ่ย 1 (TSW) 
ธุรกิจ : คลงัสินคา้ 
 ทุนจดทะเบียน            : 50,000,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้               : 12,500,000  บาท 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด      : 500,000  หุ้น 
 มูลค่าหุ้น                     : 100  บาท 

                  บริษทัยอ่ย 4 (TSTL) 
ธุรกิจ  :  บรรจุภณัฑแ์ละบริการขนส่งสินคา้ 

 ทุนจดทะเบียน            : 400,000,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้               : 400,000,000  บาท 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด      : 4,000,000  หุ้น 
 มูลค่าหุ้น                     : 100  บาท 
 

TSTE 
85.90% 

 

PCCT 
20.00% 

 

กรรมการ 

0.39% 
 

ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 
13.71%2.4 

                  บริษทัยอ่ย 6 (TSM) 

ธุรกิจ :  บริหารจดัการแรงงาน 
 ทุนจดทะเบียน            : 5,000,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้               : 5,000,000  บาท 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด      : 50,000  หุ้น 
 มูลค่าหุ้น                     : 100   บาท 
 

TSW 
91.99% 

 

TSTL 

4.00% 
 

TSG 
4.00% 

กรรมการ 

0.01% 
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หมายเหต ุ    
- 1.  บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั ประกอบกจิการคลงัสนิคา้ และตามทีพ่ระราชบญัญตั ิคลงัสนิคา้ ไซโล              

และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558 ไดม้ผีลบงัคบัใชน้ับตัง้แต่วนัที ่25 ธนัวาคม 2558 ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกจิการคลงัสนิคา้ ไซโล               
และหอ้งเยน็ ตามพรบ. ดงักล่าว มไิดก้ าหนดเงื่อนไขไวว้่ากรรมการของผูป้ระกอบกจิการคลงัสนิคา้ต้องถอืหุน้รวมกนั                 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการก าหนดเงื่อนไขควบคุม                  
กจิการคลงัสนิคา้ พ.ศ. 2535 แลว้  

- 2.  ผูถ้อืหุน้อื่นๆ ของบรษิทัย่อย  ไดแ้ก ่
- 2.1  บริษทั ที เอส คลงัสินค้า จ ากดั (TSW) 

ผูถ้อืหุน้อื่นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกีย่วขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 
บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จ ากดั 14.16 มนีายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั มัน่คงสยามธุรกจิ จ ากดั 1.04 
มนีายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั น ้าตาลกุมภวาปี จ ากดั 0.05 ไม่ม ี
นายสรวง  เรอืงศุข 1.34 ไม่ม ี
นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 1.49 ไม่ม ี

รวม 18.08  
 

   - 2.2 บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ ากดั (มหาชน) (TMILL)   
   จดทะเบยีนและซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยมบีรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน)    

ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 68.86 ส่วนที่เหลือร้อยละ 31.14 เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ใน บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
   - 2.3  บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ากดั (TSG) 

ผูถ้อืหุน้อื่นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกีย่วขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 

บรษิทั ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั 5.11 
มนีายพงศ ์ ชนิธรรมมติร  และนายวนิย ์ ชนิธรรมมติร 
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จ ากดั 5.04 มนีายณรงค ์เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 4.10 
มนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์นายชลชั ชนิธรรมมติร ์
และนายสมชาย ชนิธรรมมติรเ์ป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั มัน่คงสยามธุรกจิ จ ากดั 1.07 
มนีายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 1.04                  ไมม่ ี
นายชยั   อรุณานนทช์ยั 0.52                 ไมม่ ี
นายสรุจกัร  เรอืงศุข 0.17                  ไมม่ ี
นางพลูลาภ  เรอืงศุข 0.17                 ไมม่ ี
บรษิทั น ้าตาลกุมภวาปี จ ากดั 0.01                 ไมม่ ี

รวม 17.23  
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- 2.4  บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส ์ จ ากดั (TSTL) 
ผูถ้อืหุน้อื่นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกีย่วขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
10.13 

มีนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 
และนายสมชาย ชนิธรรมมติรเ์ป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั มัน่คงสยามธุรกจิ จ ากดั 
2.63 

มนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช เดชวทิกัษ์               
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จ ากดั 0.53 มนีายณรงค ์เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 
บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั 

0.25 
มนีายพงศ ์ ชนิธรรมมติร  และนายวนิย ์ ชนิธรรมมติร  
เป็นกรรมการร่วม 

ผูถ้อืหุน้ 17 ราย ถอืหุน้รวมกนั 0.17                ไมม่ ี
รวม 13.71  

 
   - 2.5  บริษทั ที เอส อตุสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั  (TSO) 

ผูถ้อืหุน้อื่นๆ ถอืหุน้รอ้ยละ ความเกีย่วขอ้งกบักรรมการ / ผูบ้รหิาร 
บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จ ากดั 1.00 มนีายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล  เป็นกรรมการร่วม 
บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั 

0.26 
มนีายพงศ ์ ชนิธรรมมติร  และนายวนิย ์ ชนิธรรมมติร  
เป็นกรรมการร่วม 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั มหาชน) 0.62 มีนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 
และนายสมชาย ชนิธรรมมติรเ์ป็นกรรมการร่วม 

นายชยั   อรุณานนทช์ยั 0.10                ไมม่ ี
นายสรุจกัร  เรอืงศุข 0.03                ไมม่ ี
นางพลูลาภ  เรอืงศุข 0.03                ไมม่ ี
บรษิทั มัน่คงสยามธุรกจิ จ ากดั 0.16 มนีายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์และนางเยาวนุช เดชวทิกัษ์               

เป็นกรรมการร่วม 
นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 0.17                ไมม่ ี

รวม 2.37  
 

 
 

1.4.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ทุนจดทะเบียน  
บรษิทั มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 191,663,805 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 383,327,610 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
 

ทุนช าระแล้ว 
เรยีกช าระหุน้สามญัแลว้จ านวน 383,327,181 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงนิ 191,663,590.50 บาท     
คงเหลอืจ านวนหุน้ทีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ 429 หุน้ 
 

ผูถ้ือหุ้น 

  บรษิทัไดร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ปิด XO  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มผีูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ดงันี้ 
 

1.4. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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1.4.2  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
   ผูถ้ือหุ้น 10 รายแรก 3 ปียอ้นหลงัท่ีปรากฎในสมุดทะเบียน TSD 

- ผูถ้อืหุน้รายย่อย (Free Float) ณ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมจี านวนผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 692 ราย 
      ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย จ านวน   689  ราย   จ านวนหุน้ 383,236,978  คดิเป็น  99.98 %  
      ผูถ้อืหุน้สญัชาตต่ิางดา้ว จ านวน      3   ราย   จ านวนหุน้ 90,203  คดิเป็น    0.02 % 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมหีุน้สามญั จ านวน 383,327,181 หุน้ 
  

ล าดบั
ท่ี 

  
ช่ือผู้ถือหุ้น 

ปี 2564 
  

ช่ือผู้ถือหุ้น 

ปี 2563 
  

ช่ือผู้ถือหุ้น 

ปี 2562 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

1 บมจ.น ้ำตำลขอนแก่น 91,301,062 23.818 บมจ.น ้ำตำลขอนแก่น 91,301,062 23.818 บมจ.น ้ำตำลขอนแก่น 91,301,062 23.818 

2 นำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ ์ 63,818,515 16.649 นำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ ์ 63,818,515 16.649 นำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ ์ 63,818,515 16.649 

3 บจก.ประจวบอุตสำหกรรม 38,199,755 9.965 บจก.ประจวบอุตสำหกรรม 38,199,755 9.965 บจก.ประจวบอุตสำหกรรม 38,199,755 9.965 

4 นำงเยำวนุช  เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 8.165 นำงเยำวนุช  เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 8.165 นำงเยำวนุช  เดชวทิกัษ ์ 31,299,893 8.165 

5 นำงสำวเยำวลกัษณ์ ชุตมิำวรพนัธ ์ 27,206,675 7.098 นำงสำวเยำวลกัษณ์ ชุตมิำวรพนัธ ์ 27,206,675 7.098 นำงสำวเยำวลกัษณ์ ชุตมิำวรพนัธ ์ 27,206,675 7.098 

6 นำยประภำส  ชุตมิำวรพนัธ ์ 21,496,666 5.608 นำยประภำส  ชุตมิำวรพนัธ ์ 19,857,966 5.180 นำยประภำส  ชุตมิำวรพนัธ ์ 19,756,766 5.154 

7 บจก.น ้ำตำลรำชบุร ี 18,169,747 4.740 บจก.น ้ำตำลรำชบุร ี 18,169,747 4.740 บจก.น ้ำตำลรำชบุร ี 18,169,747 4.740 

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

9 นำงบุญพรอ้ม  ชนิพลิำศ 5,402,978 1.409 นำงบุญพรอ้ม  ชนิพลิำศ 5,402,978 1.409 นำงบุญพรอ้ม  ชนิพลิำศ 5,402,978 1.409 

10 นำงสำวกุลกมล วอ่งวฒันะสนิ 3,960,000 1.033 นำงสำวกุลกมล วอ่งวฒันะสนิ 3,960,000 1.033 นำงสำวกุลกมล วอ่งวฒันะสนิ 3,960,000 1.033 

ผู้ถือหุ้น 10 ล าดบัแรก 316,882,461 82.67 ผู้ถือหุ้น 10 ล าดบัแรก 315,142.561 82.21 ผู้ถือหุ้น 10 ล าดบัแรก 315,142.561 82.21 

11 ผูถ้อืหุน้อื่น 66,444,720 17.33 ผูถ้อืหุน้อื่น 68,083,420 17.762 ผูถ้อืหุน้อื่น 68,184,620 17.79 

จ านวนหุ้นทัง้หมด 383,327,181 100.00 จ านวนหุ้นทัง้หมด 383,327,181 100.00 จ านวนหุ้นทัง้หมด 383,327,181 100.00 

 

-   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรอืการด าเนินงานของ
บรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

- ไม่ม ี– 
 

 

-   ขอ้ตกลงระหว่างกนัในกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (Shareholding Agreement) 
- ไม่ม ี– 
 

1.5  การออกหลกัทรพัยอ่ื์น  
- ไม่ม ี–  

 

1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะบริษทัหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืน
ใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้ น้ี
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การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพิจารณาเช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน 
สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น 

เม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้วจะต้องน าเสนอขอ
อนุมติั  ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจอนุมติั   ให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกนัโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รบัอนุมติัจาก       
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เม่ือเห็น
ว่าบริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 
 

ประวติัการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั  
 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 

ปีทีจ่่ายเงนิปัน
ผล 

ผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 

ก าไรสทุธิ 

(บาท) 

ก าไรต่อหุ้น 

(บาท) 

อตัราการจ่ายปัน
ผล 

(บาทต่อหุ้น) 

อตัราการจ่าย 

ปันผล 

ต่อก าไรสุทธ ิ(%) 

ปี 2555 2554 68,742,237 0.52 0.24 46.15 

ปี 2556 2555 192,581,706 1.33 0.34 23.30 

ปี 2557 2556 97,867,872 0.67 0.24 35.61 

ปี 2558 2557 117,781,424 0.41 0.50 61.63 

ปี 2559 2558 89,846,039 0.26 0.16 52.07  

ปี 2560 2559 71,677,046 0.20 0.06 32.09 

ปี 2561 2560 96,855,259 0.25 0.07 27.70 

ปี 2562 2561 47,527,197 0.12 0.12 96.79 

ปี 2563 2562 148,400,306 0.39 0.20 51.66 

ปี 2564 2563 132,718,118 0.35 0.175 50.55 
 

หมายเหตุ  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลเป็น
เงนิสด ส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2563 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.175 บาท รวมเป็นเงนิไม่เกนิ 67,082,256.68
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 50.55 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ (เท่ากบัรอ้ยละ 50.55 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิ
รวม) โดยเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 ของบรษิทัทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 
ของก าไรสทุธ ิซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะ
บรษิทัหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและส ารองตามกฎหมายแลว้  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

บริษทัย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเม่ือบริษทันัน้ๆ มีก าไรพอสมควรและจะไม่
มีการจ่ายเงิน  ปันผลในกรณีท่ีขาดทุน นอกจากน้ียงัพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกบังบ
ลงทุนของบริษทัย่อยนัน้ๆ          หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทัย่อยมีเพียงพอและได้ตัง้ส ารองตาม
กฎหมายแล้วบริษทัย่อยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีๆ ไป   
 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล          
ซึง่ต้องไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้และสามารถจ่ายเป็นการเฉพาะคราวได้ โดยการจ่ายเงนิปันผลบรษิทัต้องมี
ก าไรพอสมควรกรณีขาดทุนห้ามมใิห้จ่ายเงนิปันผลจนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว  นอกจากนี้การจ่ายเงนิปันผล
จะต้องมีการกนัเงินส ารองไว้อย่างน้อยร้อยละห้าของก าไรจนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ     
จ านวนทุนของบรษิทั 

 

  
  

  
 

บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารความเสีย่งแบบยัง่ยนืเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อการบรรลุ
เป้าหมายให้กบัผู้มีส่วนได้เสยีและลดความสูญเสยีที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ศึกษาและน ากรอบ COSO ERM 2017 มา
ประยุกต์ใหเ้ขา้กบับรษิทั และผลกัดนัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร บรษิทัฯ ทบทวนความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง
โดยค านึงทัง้ปัจจยัภายนอกและภายใน พจิารณาโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง และผลกระทบของความเสีย่งที่มต่ีอการ
ด าเนินธุรกจิทัง้ทางตรงและทางออ้ม ประเมนิความเสีย่งและระบุความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัฯ แลว้ก าหนดกลยุทธแ์ละ
แผนการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมเพื่อก ากบัดแูลและควบคุมความเสีย่งดา้นต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัความเสีย่งทีย่อมรบั
ได ้

คณะกรรมการบรษิทัเชื่อว่าการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในเป็นพืน้ฐานต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของบรษิทัในการสรา้งมลูค่าแก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาวอย่างยัง่ยนื โดยคณะกรรมการบรษิทัรบัผดิชอบใหบ้รษิทัมรีะบบการ
บรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ อย่างไรกต็ามระบบดงักล่าวถูกออกแบบมาเพื่อใชจ้ดัการความ
เสีย่งต่อการไม่บรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกจิของบรษิทั แต่ไม่ใช่เพื่อก าจดัความเสีย่ง และช่วยใหเ้ชื่อมัน่อย่างสมเหตุสม
ผลต่อรายงานทางการเงนิ แต่ไม่ใช่เชื่อมัน่อย่างแทจ้รงิ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งรบัผดิชอบในการติดตามความมปีระสทิธผิลของระบบการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในของบรษิัท และ
มอบหมายใหฝ่้ายบรหิารรบัผดิชอบในการออกแบบและน าระบบบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในไปปฏบิตัใิชใ้น
องคก์ร เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัไดก้ าหนด กรอบนโยบายใน
การบรหิารความเสีย่ง วธิกีารด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 

1. มุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย รวมทัง้ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์
ของบรษิทั 

2. จดัการบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุดและอยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้ใหพ้นักงานทุกคนมี
สว่นร่วมในกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

3. สง่เสรมิใหพ้นกังานทัว่ทัง้องคก์รไดร้บัรูแ้ละป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้หมด 
4. ตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป ทัง้จากปัจจยัภายใน

และภายนอกองคก์รอย่างต่อเนื่อง 
5. สง่เสรมิใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมทีน่ าไปสูก่ารสรา้งสรรค ์มลูค่าใหแ้ก่องคก์ร 

 

2.  การบริหารจดัการความเส่ียง 

2.1.  นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
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ทัง้นี้  ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ 
www.tstegroup.com 

 

เนื่องจากบรษิทัด าเนินธุรกจิดา้นการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ขนถ่ายสนิคา้ขึน้เรอืเดนิสมุทร  ใหเ้ช่าโกดงัเกบ็สนิคา้          
และใหบ้รกิารท่าเทยีบเรอื เป็นหลกั ปัจจยัความเสีย่งของบรษิทัจงึอาจเกดิขึน้ไดท้ัง้ปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร    
ดงันัน้การใหบ้รกิารทีด่แีละการดูแลเอาใจใสต่่อสนิคา้ทีม่าใชบ้รกิารตลอดจนการรบัผดิชอบต่อสนิคา้ ตัง้แต่การน าเขา้มา
ในสถานทีเ่กบ็พกัจนถงึเสรจ็สิน้การสง่มอบขึน้เรอืเดนิสมุทรเพื่อด ารงไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของลกูคา้และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง  
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความเชื่อมัน่ในการน าสินค้าเข้ามาใช้บริการและเป็นการสร้างความเชื่อถือให้เกิด
ความสมัพนัธอ์นัดทีีจ่ะใชบ้รกิารของบรษิทัต่อไปอกีเป็นเวลายาวนาน อนัจะมผีลไปถงึการสรา้งผลก าไรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ของบรษิ ัท ในขณะเดยีวกนับรษิทัยงัต้องพจิารณาถึงปัจจยัภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิบรกิาร เช่น 
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัใหม่ สภาวะเศรษฐกจิ เป็นต้น ดงันัน้ในส่วนของปัจจยัความเสีย่งอนัอาจจะเกดิขึน้ได้กบับรษิทั
และบรษิทัย่อยซึง่หากเกดิขึน้อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานและฐานะการเงนิท าใหไ้ม่เป็นไปตามทีค่วรจะเป็นใน
สถานการณ์ปกติ หรอือาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบรษิทัซึง่สามารถ
สรุปพอสงัเขปไดด้งันี้ 

2.2.1. ความเส่ียงด้านการบริหารคลงัสินค้า 
เนื่องจากธุรกจิของบริษัทมคีลงัสนิค้าส าหรบัเกบ็พกัน ้าตาลทรายส าหรบัรอการขนถ่ายขึน้เรือเดนิสมุทร     

และใหบ้รษิทัย่อยเช่า ไดแ้ก่  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) เช่าเพื่อเกบ็วตัถุดบิ ไดแ้ก่  ขา้วสาลใีนการผลติ
แป้งสาลี เพื่อจ าหน่าย บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั เช่าเพื่อปรบัปรุงเป็นอาคารบรรจุน ้ามนัชนิดต่างๆ      
และบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจสิติกส์ จ ากดั เช่าเพื่อปรบัปรุงเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณัฑ์ท าให้    
พื้นที่การให้บรกิารด้านรบัฝากสนิค้าน ้าตาลลดลงไปเป็นการเสยีโอกาสในการท าธุรกจิด้านรบัฝากและขนถ่ายสนิคา้ 
ดงันัน้ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการก่อสร้างโกดงัขนาดใหญ่เพิ่มขึน้อกี 1 หลงั ซึ่งสามารถจุสนิค้าได้เพิม่ขึน้      
อกีประมาณ 2,660 ตนั เพื่อเป็นการชดเชยพืน้ทีโ่กดงัสว่นทีม่กีารปรบัปรุงใหบ้รษิทัย่อยเช่าเพื่อประกอบธุรกจิ  

นอกจากนัน้บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั (“บรษิทัย่อย”)ไดด้ าเนินการก่อสรา้งโกดงัสนิคา้จ านวน 2 หลงั          
มพีืน้ทีร่วม 9,386 ตนั เพื่อใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ทัง้ทีบ่รรจุกระสอบและสนิคา้เทกองในปรมิาณมากขึน้  

 

2.2.2. ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในเรือ่งความปลอดภยัของสินค้า 

เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ให้ความส าคญัในเรื่องความสะอาดปลอดภัยจากสิง่เจอืปน           
ของสนิคา้เนื่องจากน ้าตาลทรายเป็นสนิคา้ประเภทผลติภณัฑใ์นการปรุงอาหารมากขึน้ดงันัน้การด าเนินงานของบรษิทั 
อาจได้รบัผลกระทบหากความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคในเรื่องความปลอดภยัของสนิค้าของบรษิัทลดลงจากความเสี่ยง                    
ที่สนิค้าอาจมสีารปนเป้ือนหรอืระบบการจดัเกบ็สนิค้าทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนระบบการจดัการการขนถ่าย
สนิคา้ขึน้เรอืเดนิสมุทรหรอืการมอบสนิคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอรเ์พื่อสง่มอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งในเรื่องผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคในเรื่องความปลอดภยัของอาหาร   
บรษิทัใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ในเรื่องของกระบวนการท างานทีต่้องไดม้าตรฐาน  โดยควบคุมคุณภาพทุกขัน้ตอนเพื่อให้
สินค้าที่บริษัทรับฝากและส่งมอบไปยังลูกค้ามีความปลอดภัยต่อการน าไปผลิตสินค้าเพื่อบริโภคตลอดจนการ
ประสานงานและตดิตามควบคุมการขนส่ง   มกีารเกบ็ตวัอย่างสนิคา้เพื่อน ามาตรวจสอบคุณภาพทัง้ขาเขา้และขาออก
เพื่อเป็นทีย่อมรบัของลูกคา้ทัง้ดา้นเจา้ของสนิคา้และผูซ้ือ้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดด้ าเนินการขอใบรบัมาตรฐาน ISO 

2.2.  ปัจจยัความเส่ียง 
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9001 เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคและคู่คา้ของบรษิทั ในสว่นของบรษิทัย่อย ไดผ้่านมาตรฐาน Food Safety ทัง้ 
GMP และอย. โดยเฉพาะอย่างยิง่ TSO ไดร้บัรองมาตรฐาน ISO 22000:2005, FSSC 22000:2005 และ BRC อกีดว้ย 

 

2.2.3.  การบริหารสภาพคล่อง 

บรษิัทมกีารจดัการความเสีย่งด้านสภาพคล่องทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิัทจะสามารถจดัหาเงนิ            
ไดเ้พยีงพอทีจ่ะรองรบัภาระผูกพนัต่างๆ เมื่อครบก าหนดเวลาดว้ยต้นทุนทีเ่หมาะสมซึง่อยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรหิารเป็นผูก้ าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารสภาพคล่องรวมถงึท าการพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิทุนทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาวเพื่อใหก้ารสนบัสนุนเงนิทุนใหแ้ก่บรษิทัและบรษิทัย่อยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

2.2.4. ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารเป็นความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากความผดิพลาดหรอืความไม่เพยีงพอของกระบวนการ
ท างาน  พนักงาน  ระบบงาน  และ/หรอืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตลอดจนปัจจยัภายนอกซึง่ท าใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อบรษิทัทัง้ทางตรงและทางออ้มโดยมกีารจดัตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk Sub-
Committee) เพื่อท าหน้าทีค่วบคุมดา้นปฏบิตัิการด าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดพร้อมกบัติดตามความคบืหน้าของการ
จดัการความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารทีส่ าคญัอย่างใกลช้ดิและรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจดัประชุมระหว่าง
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ประกอบดว้ยคณะท างานบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ ผูต้รวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งส่งผลให้กระบวนการบรหิารความเสีย่งและกระบวนการตรวจสอบภายในของบรษิทั       
มปีระสทิธภิาพขึน้ 

2.2.5. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเสีย่งด้านกลยุทธ ์เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่สามารถด าเนินธุรกจิตามแผนธุรกจิ หรอืกลยุทธท์ี่
บรษิทัไดก้ าหนดไว ้โดยความเสีย่งเชงิกลยุทธท์ีเ่กดิขึน้นัน้ อาจเกดิขึไ้ดท้ัง้จากการไม่สามารถด าเนินการตามแผนธุรกจิ
ทีไ่ดว้างไว ้หรอืปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เกดิการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิทีไ่ดว้างไว ้เพื่อลดความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ 
บรษิทัก าหนดใหห้น่วยงานพฒันาธุรกจิตดิตามปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง และรายงาน
รวมทัง้เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาในทีป่ระชุมรบัทราบและพจิารณาแนวทางต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหา และก าหนดกล
ยุทธเ์พื่อลดผลกระทบต่อความเสีย่งดา้นกลยุทธท์ีจ่ะเกดิขึน้ได ้

2.2.6. ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ  

ธุรกิจคลังสินค้าเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 หาก
กฎเกณฑ ์กฎหมาย รวมทัง้การก ากบัดแูลเปลีย่นแปลงไป อาจสง่ผลกระทบทางดา้นการแขง่ขนั ตน้ทุนทางการเงนิ และ
ผลการด าเนินงานของบรษิทั ดงันัน้ เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายธุรการท าหน้าทีต่ดิตาม
การเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎเกณฑข์องทางการและแจง้ใหห้น่วยงานและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัิ
โดยทัว่กนั อกีทัง้ไดม้อบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นอสิระจากโครงสรา้งการบรหิารงาน 
ท าหน้าทีใ่นการควบคุมดแูลและตดิตามใหห้น่วยงานต่างๆ ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัและ
ทางการ 
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รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืประจ าปี 2564 ฉบบันี้ ครอบคลุมระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 
2564 แนวทางการรายงานนี้ได้ท าขึ้นให้สอดคล้องกับ Global Reporting Initiative ฉบับ Standard ระดับ Core ใน
ประเดน็ต่อไปนี้ 
 

ส่ิงแวดล้อม 

พลงังาน 

 พลงังานไฟฟ้าที่ใช้ในพืน้ที่บรษิทัหรอืพื้นที่โรงงาน โดยปรมิาณพลงังานไฟฟ้าเกบ็ขอ้มูลจากใบแจ้งหนี้จาก
ผูข้ายไฟฟ้า 
 

น ้าจากภายนอก 
 ปรมิาณน ้าจากภายนอก คอื ปรมิาณการใช้น ้าประปาเพื่อกจิกรรมของบรษิัทฯ ซึ่งเกบ็ขอ้มูลจากใบแจ้งหนี้
มเิตอร ์ 
ขยะ 
 ขยะ แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ขยะอนัตราย และขยะไม่อนัตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 การรายงานปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและการจัดการ จะมาจากการ 
ชัง่น ้าหนกั 
กา๊ซเรือนกระจก 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค ์(CO2)  หรอื ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซค ์(CO) ค านวณโดยใชผ้ลความเขม้ขน้จาก
การตรวจวดัตามทีก่ฏหมายก าหนด คูณ กบัอตัราการไหลของลม และชัว่โมงการท างานเครื่องจกัร 
มลพิษอากาศ 
 ฝุ่ นละออง ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) และออกไซดข์องไนโตรเจน (NO2)  ค านวณโดยใชผ้ลความเขม้ขน้จาก
การตรวจวดัตามทีก่ฏหมายก าหนด คูณ กบัอตัราการไหลของลม และชัว่โมงการท างานเครื่องจกัร 
ความปลอดภยั 
 ขอ้มลูจ านวนพนกังานและคู่ธุรกจิ โดยเกบ็ขอ้มลูจากพนกังานบรษิทั และพนกังานสญัญาจา้ง และผูร้บัเหมา 
 การค านวณชัว่โมงการท างาน เป็นขอ้มลูจากพนกังานบรษิทัและพนกังานสญัญาจา้ง ระบบบนัทกึเวลาท างาน
จากสายงานทรพัยากรบุคคล สว่นขอ้มลูผูร้บัเหมามาจากเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัประจ าโรงงาน 
 

กระบวนการรายงานประเดน็ท่ีมีนัยส าคญัด้านความยัง่ยืน (G4-18) 
 กลุ่มบรษิทัไดก้ าหนดประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยนื (ระหว่างปีการเงนิของบรษิทั คอื 1 มกราคม 2564 ถงึ 31 

ธนัวาคม 2564) เป็นสามดา้น คอื ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยร่วมกนัก าหนดประเดน็ย่อยทีส่ าคญั
และรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีประกอบตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนท่ีหน่ึง ระบุประเด็นส าคญัให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และความเสี่ยงของบรษิัทฯ  
และความส าคัญในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เป็นไปตามตัวชี้วดัมาตรฐานที่ก าหนดใน Global Reporting 
Initiative (GRI) 
 ขัน้ตอนท่ีสอง จดัล าดบัความส าคญัของประเด็นที่ได้มาตามขัน้ตอนที่หนึ่ง โดยให้หน่วยงานทีเกี่ยวขอ้ง
คดัเลอืก โดยมกีรอบการพจิารณา คอื ให้จดัล าดบัประเดน็ตามความส าคญัต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืของกลุ่มบรษิทั  
และการรกัษาประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีตามความเหมาะสม 

3. รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
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 ขัน้ตอนท่ีสาม สอบทานความส าคญัของประเดน็ทีไ่ดม้าตามขัน้ตอนที่สอง โดยใหห้น่วยงานภายในที่ไดร้บั
มอบหมายเป็นผูด้ าเนินการ และน าเสนอประเดน็ทีก่ลัน่กรองตามขัน้ตอนที่สามต่อคณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณา
อนุมตัใิหร้ายงานประเดน็ความยัง่ยนืเหล่านี้ต่อสาธารณชน 
 ขัน้ตอนท่ีส่ี บรษิัทมอบหมายหน่วยงานภายในสอบทานกระบวนการประเมนิประเดน็ส าคญั การรวบรวม  
และประมวลผลข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยี การด าเนินงานด้านสงัคม ความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 
เพื่อใหข้อ้มลูมคีวามถูกตอ้งและครบถว้น 

 

 

 
 
ขอบเขตการรายงาน (G4-18) 
 ขอ้มลูดา้นความยัง่ยนืทีร่ายงานนี้เป็นของกลุ่มบรษิทัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั กล่าวคอื กลุ่มบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิ
ท่าเรอืและคลงัสนิคา้ น ้ามนัประกอบอาหาร อสงัหารมิทรพัย ์ซือ้มาขายไป และผลติบรรจุภณัฑ ์
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ประเดน็ดา้นความยัง่ยนืทีส่ าคญั

ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสงัคม

         การด าเนนิธุรกจิอยา่งยัง่ยนื          การใช้พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ          ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

         การจดัการห่วงโซ่คุณค่า          การจดัการสิง่แวดลอ้ม          การพฒันาและดูแลบุคลากร

         การก ากบัดูแลกจิการ          ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม

         นวตักรรมและการพฒันาผลติภณัฑ์

ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

นวตักรรมและการพฒันาผลติภณัฑ ์

การด าเนินธุรกจิอยา่งย ัง่ยนื 
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โครงสร้างการก ากบัดแูลองคก์ร (G4-34) 
 คณะกรรมการก ากับดูแลเป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมไปถึงการก ากับดูแลให้บริษัทฯ 
ด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคมดว้ย ทัง้นี้ เพราะนอกจากนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการจะก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัใหม้กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อใหก้จิการของบรษิทัด าเนินไปดว้ยความ
โปร่งใส ซื่อสตัย ์สุจรติ ตรวจสอบได ้มคีุณธรรมแลว้ ยงัก าหนดใหบ้รษิทัฯ ประกอบกจิการโดยใหค้วามส าคญักบัการ
รกัษาสิง่แวดล้อมและการพฒันาสงัคมควบคู่ไปกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยก่อนที่จะลงทุนในกิจการ ปฏิบัติตามกฏหมายที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิบรหิารจดัการกระบวนการผลติใหม้ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตใิหน้้อยทีส่ดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภยั ทรพัยากรบคุคล

พลงังาน กา๊ซเรือนกระจก มลพิษทางอากาศ น ้าจากภายนอก ขยะ อบุติัเหตุ การฝึกอบรม

บรษิทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ้ล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั

บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ากดั

บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิค้า จ ากดั

บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ้ง จ ากดั

ด้านส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ
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หวัขอ้ส าคญัและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองคก์ร (G4-19, G4-21) 

 
 
 
 
 

ต่อภายใน

องคก์ร

ต่อผูมี้ส่วน

ได้เสีย

ภายนอก

ผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก

1. การด าเนนิธุรกจิอยา่งยัง่ยนื

 - กลยทุธ์ทีเ่หมาะสม      

 - การบรหิารความเสีย่งและการ

ควบคุมภายใน

ผูถ้อืหุน้, เจ้าหนี้, คู่ค้า

2. การจดัการห่วงโซ่คุณค่า
 - การหาพนัธมติรทางธุรกจิ

 - การจดัหาสนิค้าและผูร้บัเหมา
คู่ค้า, ผูร้บัเหมา

3. การก ากบัดูแลกจิการ

 - การก ากบัดูแลกจิการ

 - จรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกจิ

 - มาตรการต่อต้านการทุจรติและ

คอร์รปัชัน่

ผูถ้อืหุน้, พนกังาน, คู่ค้า,

 ลกูค้า, สงัคม

4. การใช้พลงังานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ

 - การลดความสิน้เปลอืงพลงังาน

- การใช้พลงังานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ชุมชน, หน่วยงานภาครฐั

5. การจดัการสิง่แวดลอ้ม

 - การลดมลพษิทางอากาศ

 - การจดัการกากของเสยี

อุตสาหกรรม

 - น ้าจากภายนอก

ชุมชน, หน่วยงานภาครฐั

, ลกูค้า

6. ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

 - ความปลอดภยัของพนกังาน 

 - ความปลอดภยัของเครื่องจกัรและ

อุปกรณ์

 - การจดัการเหตุฉุกเฉิน

พนกังาน, คู่ค้า, 

หน่วยงานภาครฐั

7. คุณภาพและความพงึพอใจของ

พนกังาน

 - การพฒันาบุคลากร

 - การรกัษาบุคลากรและการจดัหา

บุคลากร

 - การจดัสทิธปิระโยชน์และสวสัดกิาร

พนกังาน, ลกูค้า, 

หน่วยงานภาครฐั

8. ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและ

สงัคม

 - ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัชุมชน

 - การแก้ไขปัญหาทีเ่กดิกบัชุมชน

ชุมชน, หน่วยงานภาครฐั

, ลกูค้า

ขอบเขตของผลกระทบต่อองคก์ร

ประเดน็ความยัง่ยืนของกลุม่บริษัท
ประเดน็ความยัง่ยืนตามเกณฑ ์

GRI (G4-19)

 - การฝึกอบรม

 - การจดัหาบุคลากร

 - แผนการสบืทอดบุคลากรระดบัสงู

 - การจดัการปฏสิมัพนัธ์ระหวา่งนายจ้าง 

ลกูจ้าง

 - การสรา้งความสมัพนัธ์ทีส่ม ่าเสมอ

 - การเพิม่คุณภาพชวีติแก่ชุมชน

 - กระบวนการจดัท ากลยทุธ์

 - การก ากบัดูแลกจิการ

 - การคดัเลอืกคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม

 - การคุม้ครองแรงงานและสทิธมินุษยชน

 - การปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแล

กจิการ จรรยาบรรณ และคู่มอืมาตรการ

ต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชัน่

 - การปลุกจติส านกึความซือ่สตัย์

 - การสรา้งวฒันธรรมองค์กร

 - การตรวจวดัพลงังานทีใ่ช้ไป

- การจดัการพลงังาน

 - มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม

 - ความเดอืดรอ้นของชุมชน

 - อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

 - การตรวจสอบเครื่องจกัรและอุปกรณ์

 - การปฏบิตัติามคู่มอืความปลอดภยั

 - การรบัมอืกบัเหตุฉุกเฉิน
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กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder) 
 กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มทไีดร้บัผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิทัมสี่วนร่วมในการก าหนดประเดน็
ความส าคญัทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีซึง่ในแต่ละกลุ่มมคีวามคาดหวงัจากกลุ่มบรษิทั แตกต่างกนัออกไป 

การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สยี (Engagement Stakeholder) G4-24, 25, 26, 27 

 
  

กลุ่มผูม้สีว่นได้เสยี ช่องทางการสือ่สาร ประเด็นทีไ่ด้รบัจากผูม้สีว่นได้เสยี

ผูถ้อืหุน้

1. การประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี

2. รายงานประจ าปี

3. การเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

4. การสือ่สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศพัท์ อเีมล ์เวบ็ไซต์

5. การสอบถามหรอืรอ้งเรยีนผ่านช่องทางทีจ่ดัไว้

1. ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและสม ่าเสมอ

2. การเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ

3. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

คู่ค้า/ผูร้บัเหมา

1. การประชุม/สมันาในโอกาสต่างๆ

2. การเขา้ร่วมกจิกรรมของบรษิทัฯ

3. การสือ่สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศพัท์ อเีมล ์เวบ็ไซต์

4. การสอบถามหรอืรอ้งเรยีนผ่านช่องทางทีจ่ดัไว้

1. การจดัซือ้จดัจ้างทีโ่ปร่งใสยตุธิรรม

2. การจ่ายค่าสนิค้า/ค่าจ้างตรงเวลา

ลกูค้า

1. การเยีย่มเยยีนลกูค้า

2. การเชญิลกูค้าเยีย่มชมกจิการ

3. การส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า

4. การสือ่สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศพัท์ อเีมล ์เวบ็ไซต์

5. การสอบถามหรอืรอ้งเรยีนผ่านช่องทางทีจ่ดัไว้

1. สนิค้าทีม่คีุณภาพ

2. สง่มอบสนิค้าตรงเวลา

3. การจดัช่องทางส าหรบัสง่เรื่องรอ้งเรยีน

เจ้าหนี้

1. รายงานประจ าปี

2. งบการเงนิ

3. การเปิดเผยขอ้มลูเพือ่การวเิคราะห์สนิเชื่อ

1. การช าระหนี้ตรงเวลา

2. แผนงานส าหรบัก าหนดเวลาช าระหนี้

พนกังาน

1. จดหมายขา่วภายใน

2. การสือ่สารผ่านระบบต่างๆ เช่น อเีมล ์อนิทราเนต

3. การประชุม/สมันา/อบรม

4. การกจิกรรมสมัพนัธ์ประจ าปี

5. การประชุมระหวา่งหวัหน้างานกบัพนกังาน

6. การประเมนิผลงานพนกังานประจ าปี

1. สทิธปิระโยชน์และค่าตอบแทนทีแ่ขง่ขนัได้

2. ความก้าวหน้าตามต าแหน่งงาน

3. การพฒันาตนเอง

4. อุปกรณ์การท างานทีท่นัสมยั

5. ความปลอดภยัในการท างานและอาชวีอนามยั

ชุมชน/สงัคม

1. กจิกรรมเทกระจาดประจ าปี

2. กจิกรรมมวลชนสมัพนัธ์

3. การพบปะชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ

4. การร่วมกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน

5. การเสรมิสรา้งอาชพีแก่ชุมชน

1. สง่เสรมิการจ้างงานของชุมชน

2. สนบัสนุนกจิกรรมของชุมชน

3. ยกระดบัความเป็นอยูข่องชุมชน

หน่วยงานของรฐั

1. การร่วมและการสนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กดิขีน้

2. การประสานงานกบัหน่วยงานในด้านต่างๆ

3. การขออนุญาตในเรื่องทีก่ฎหมายก าหนด

1. การปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. การให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานในการพฒันา

3. ลดผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้
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ห่วงโซ่คณุค่าท่ียัง่ยืน G4-12  
กลุ่มธรุกิจท่าเรอืและคลงัสินค้า 

 
 
   
 
 
     
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
กลุ่มธรุกิจน ้ามนัพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรุกิจต้นน ้า ธรุกิจท่าเรือและคลงัสินค้า ธรุกิจปลายน ้า 

ธรุกจิขนส่ง 

Inspector Surveyor Shipper 

ธรุกจิแรงงาน คลงัสนิคา้ 

ท่าเรอื 

ธรุกจิเรอืชายฝ่ัง 

ธรุกจิแรงงาน 

เรอืเดนิทะเล 

ผูบ้รโิภค 

ธรุกิจต้นน ้า ธรุกิจน ้ามนัพืช ธรุกิจปลายน ้า 

CPO 

Palm Oil 
Crushing Mill 

Palm Farmer 

Transportation 

Margarine 

Soap 

Consumer 

Fried Food 
Manufacturer 

RPO 

RS 

PFAD 

RO 

Deodorization, 
Distillation and 
Fractionating  
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ด้านเศรษฐกิจ  
1. การด าเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยืน 

บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่การด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืจะตอ้งมคีวามสมดุลกนัระหว่างความมัน่คงทางธุรกจิ
(ซึง่หมายรวมถงึผลก าไรประจ าปีและการเตบิโตของธุรกจิในระยะยาว) กบัการใสใ่จในเรื่องสิง่แวดลอ้ม 
สงัคม และการกบัดแูลกจิการ 

ในส่วนของความมัน่คงทางธุรกจิ บรษิัทฯ ได้ด าเนินการตามวิสยัทศัน์ และกลยุทธท์ี่ตัง้ไวโ้ดยพจิารณา
ทบทวนหรอืแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ภายใต้กรอบการก ากบักจิการทีด่ี 
โดยมแีนวทางที่ชดัเจนว่ากระบวนการทางธุรกจิของบรษิัทจะต้องไม่สร้างปัญหาให้กบัสิง่แวดล้อมและ
สงัคม และพยายามเสรมิสรา้งกจิกรรมที่จะช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มและพฒันาสงัคมไปพรอ้มกนัดว้ย 

 

2. การจดัการห่วงโซ่คณุค่า 

การจดัการคู่ค้าอย่างยัง่ยืน 
 บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัคู่ค้า โดยบรษิัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนส่วนของ    
คู่คา้คอื บรษิทัฯ ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบั คู่คา้ โดยปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิกบัคู่คา้อย่างเคร่งครดั และปฏบิตัติามขอ้ตกลงกบัคู่คา้อย่างเทีย่งตรงและ
เคร่งครดัในกรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ต้องรบีแจง้คู่ค้าโดยเรว็เพื่อร่วมกนัพจิารณา
หาทางแกไ้ขปัญหา รวมถงึการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการคดัเลอืกคู่คา้ โดยปฏบิตักิบัคู่คา้
อย่างเสมอภาคบนพืน้ฐานทางการคา้ทีเ่ป็นธรรมและการด าเนินงานอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงั
ก าหนดคุณสมบตัคิู่คา้โดยคู่คา้ต้องมชีื่อเสยีงทีด่ ีมจีรยิธรรมและความเป็นมอือาชพี และไม่มกีารละเมดิ
กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มและแรงงานอกีดว้ย 

ทัง้นี้ บริษัทฯ ดูแลคู่ค้าเสมือนหนึ่งพนัธมิตรทางการค้าที่เติบโตไปด้วยกนั พร้อมทัง้ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้โอกาสกบัผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเท่าเทยีม โดยยดึประโยชน์
ร่วมกนั 
  

มาตรฐานการผลิตสินค้าและความต้องการของลูกค้า 
  มาตรฐานการผลิตสินค้า 
  มาตรฐานการผลิตสินค้า รวมไปถึงกระบวนการผลิตภายในโรงงานที่จะต้องได้รับการยอมรับ 
เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบรษิัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบรษิัทจงึได้ให้ความส าคญัด้าน
มาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการเป็นอย่างมาก สินค้าที่ผลิตออกมาและบริการต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของลกูคา้ หรอืเป็นมาตรฐานตามกฏหมายทีย่อมรบัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 

  กลุ่มบริษัทมีนโยบายก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับลูกค้าในหมวดที่ว่าด้วยบทบาท  
ผูม้สีว่นไดเ้สยีว่าบรษิทัใชร้ะบบจดัการคุณภาพในระดบัสากล เป็นตน้ 

  นอกจากนโยบายการก ากบัดูแลกจิการดงักล่าวแล้ว กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการด าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยนืตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กลุ่มบรษิทัฯ จงึไดเ้ริม่น ามาตรฐานระดบัโลกเกีย่วกบัการ
ผลติอาหาร โดยปรบัปรุงระบบคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเน่ือง และในปี 2564 บรษิทัในเครอืไดร้บัรอง
ระบบคุณภาพ FSSC22000:2005, ISO22000:2005 และ BRC 

 

  ความต้องการของลูกค้า 
  เพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้ในดา้นคุณภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑล์กูคา้ การสง่มอบ
ที่ตรงเวลาและการบริการในระดับสากล ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด 
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และก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกจิให้สอดคล้องกนัภายใต้ความรบัผิดชอบและความสมัพนัธ์กบัลูกค้า  
ในระยะยาว 

  บรษิทัสือ่สารกบัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทัง้เยีย่มเยยีนลกูคา้เพื่อรบัทราบความ
ตอ้งการของลกูคา้และการใหข้อ้มลูขา่วสารใด ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูคา้ 

  ในทางกลบักนับรษิทัฯ ไดเ้ชญิลกูคา้เยีย่มชมกจิการและตรวจสอบระบบงานของบรษิทัฯ และโรงงาน
เพื่อใหลู้กคา้ไดพ้จิารณาศกัยภาพและความพรอ้มของบรษิทัฯ ในการเป็นผูข้ายสนิคา้ตามมาตรฐานของ
ลกูคา้ รวมถงึบรษิทัไดส้ ารวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็นประจ าทุกปีและน าขอ้ตชิมของลกูคา้มาปรบัปรงุ
การบรกิารและพฒันาระบบการผลติของบรษิทัต่อไป 

 

  มาตรฐานคณุภาพของโรงงาน 
  บรษิทัไดป้รบัปรุงระบบคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2564 บรษิทัไดร้บัระบบคุณภาพ 
ดังนี้  ISO9001:2015, GMP, HACCP, Halal, Kosher และปี 2564 บริษัท ทีเอส อุตสาหกรรมน ้ามัน 
จ ากดั (บรษิทัในเครอื) ไดร้บัระบบคุณภาพ ISO22000:2005, FSSC22000:2005 และ BRC อกีดว้ย 

 
3. การก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ถือว่าการก ากับดูแลกิจการเป็นกลไกที่ส าคัญในการท าให้บริษัทสามารถ บริหาร
ความสมัพนัธ์กบัผู้มสี่วนได้เสยีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุน้ พนักงาน เจ้าหนี้  คู่ค้า ลูกคา้ 
ชุมชน และหน่วยราชการ บรษิทัจงึมนีโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีเ่กีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มอยา่ง
ชัดเจน เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างเหมาะสม 

รายงานประจ าปีไดก้ล่าวถงึนโยบายการก ากบัดูแลและการก ากบัดูแลกจิการไวท้ีห่น้า 69 เป็นต้นไป 
รวมถงึไดก้ล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ อกีดว้ย 

 
ด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีนโยบายด้านการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อใหพ้นกังานทุกระดบัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ดงันี้ 
 นโยบายด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม 
 1. บรษิัทฯ มุ่งมัน่ในการปกป้องสิง่แวดล้อมและการป้องกนัมลพษิ ให้ได้ตามเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด เพื่อ
ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง 
 2. บรษิทัฯ มุ่งมัน่ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด พนัธกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม ทีไ่ดท้ าความตกลงไว้
อย่างเคร่งครดั 
 3. บรษิทัฯ มุ่งมัน่สรา้งจติส านึกของพนักงาน ใหต้ระหนักถึงผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้เพิม่พูนความรู ้
ความเขา้ใจดา้นสิง่แวดลอ้มของพนกังานตามนโยบายตลอดไป 
 4. บรษิทัฯ จะด าเนินการปรบัปรุงและพฒันาระบบงานดา้นสิง่แวดล้อมใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้อย่างต่อเนื่อง
และยัง่ยนื 
 5. บรษิทัฯ จะเผยแพร่ สื่อสารนโยบายสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนักงาน สาธารณะชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของ
บรษิทัฯ หรอืผูท้ีส่นใจทราบ 
 
 ทัง้นี้ บรษิทัตัง้เป้าหมายระยะสัน้ ในการใชพ้ลงังานสะอาดเพิม่ขึน้ อาท ิพลงังานจากแสงอาทติย ์เป็นตน้ 
 โดยตัง้เป้าหมายระยะยาว เพื่อลดปรมิาณการใชพ้ลงังานของบรษิทัโดยรวม 
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 แผนการด าเนินงานด้านระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
 บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญักบัการค านึงถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มในกระบวนการผลติสนิคา้ จงึมี
การออกแบบอาคารโรงงาน สายการผลติ ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติทีท่นัสมยั รวมถงึระบบการ 
Preventive Maintenance ทีด่ ีโครงการลดการใชไ้ฟฟ้าทัง้ในส่วนของการผลิต และส่วนของส านักงาน โครงการลดฝุ่ น
โดยใชร้ะบบสายพานล าเลยีงและก าแพงฝุ่ น โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  

 โครงการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร (Preventive Maintenance)  
 บรษิทัฯ มกีารก าหนดแผนงานในการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรอย่างสม ่าเสมอ ตามค าแนะน าทีผู่ผ้ลติเครื่องจกัร
ก าหนดไว ้โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหฝ่้ายซ่อมบ ารุงก าหนดแผนงานการบ ารุงรกัษาในระบบ ERP ของบรษิทัไวล่้วงหน้า
ทัง้ปี และมีรายงานการใช้งานและการบ ารุงรกัษาเปรียบเทยีบแต่ละส่วนงานเพื่อเปรียบเทียบการใช้งานของแต่ละ
หน่วยงาน และมหีน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการบ ารุงรกัษาตามแผนงานอย่างสม ่าเสมอ การบ ารุงรกัษา
เครื่องจกัรอย่างสม ่าเสมอ บรษิทัฯ มเีป้าหมายเพื่อใหป้ระสทิธภิาพของระบบเครื่องจกัรใชพ้ลงังานไฟฟ้า มปีระสทิธภิาพ
มากกว่า 70% ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตามคู่มอืเครื่องจกัร 
 

 โครงการลดการใชไ้ฟฟ้าทัง้ในสว่นของการผลติ และสว่นของส านกังาน และ โครงการ Solar Rooftop 
 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการโครงการลดการใชไ้ฟฟ้าทัง้ในสว่นของการผลติและคลงัสนิคา้ รวมถงึสว่นของส านกังาน 
โดยบรษิทัฯ ไดท้ าหลงัคาโปร่งแสงเพื่อใหใ้ชแ้สงธรรมชาตแิสงอาทติยบ์างสว่นและลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยก าหนด
เป้าหมายลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้มากกว่า 5% และด าเนินการตามแผนงาน ส่งผลให้บรษิัทฯ สามารถลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าในสว่นของคลงัสนิคา้ ไดม้ากกว่า 13% เมื่อเทยีบกบัการใชง้านปกต ิในปี 2564 ในสว่นของการใชไ้ฟฟ้า
ส่วนของส านักงาน บรษิัทฯ มกีารรณรงค์เรื่องการงดการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลาพกักลางวนั โดยพนักงานมกีารให้ความ
ร่วมมอือย่างมาก สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดม้ากกว่า 5% เมื่อเทยีบกบัการใชง้านปกต ิ 
 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตดิตัง้ระบบ Solar Rooftop ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ปัจจุบนัช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได้
กว่า 300,000 หน่วยต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซคไ์ดก้ว่า 3,895 ตนัตลอดโครงการ ทัง้นี้ บรษิทัฯ อยู่
ระหว่างศกึษาความเป็นไปได้ในการเพิม่ก าลงัการผลติ Solar Rooftop ที่อาคารคลงัสนิค้าเพิม่เติม ซึ่งจะช่วยการใช้
พลงังานไฟฟ้าเพิม่เป็นกว่า 1,000,000 หน่วยต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซคไ์ดก้ว่า 12,985 ตนัตลอด
โครงการ 
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โครงการลดฝุ่ นโดยใชร้ะบบสายพานล าเลยีงและก าแพงฝุ่ น 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัเรื่องสิง่แวดล้อมและการป้องกนัฝุ่ น  บริษัทฯ จึงได้ลงทุนในเรื่องระบบสายพาน

ล าเลยีงเพื่อลดฝุ่ นและลดการใชพ้ลงังานน ้า รวมถงึลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการใชร้ถบรรทุก เพื่อการ
ทอยสนิคา้จากโกดงัสนิคา้ไปยงัท่าเรอื อกีทัง้บรษิทัฯ มมีาตรการบรรเทาฝุ่ นทีส่ าคญั ดงันี้ 

 จดัท าโครงแสลนป้องกนัฝุ่ น เมื่อรบัสนิคา้ประเภทเทกอง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนหรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
 จดัท าม่านน ้า เพื่อใหน้ ้าเป็นตวัดกัจบัฝุ่ นอกีขัน้ตอนหนึ่ง 
 จดัท าระบบสกร ูเพื่อบรรจุสนิคา้ใสถุ่งตนั 
 จดัท าระบบสายพานล าเลยีง โดยมหีลงัคาคลุมตลอดแนวสายพาน เพื่อลดการใชพ้ลงังานและปัญหาฝุ่ น 
 ตรวจสอบรอยรัว่ จุดรัว่ของฝุ่ น ตามสายพานล าเลยีง รวมถงึคลงัสนิคา้ 
 ตรวจตดิตามและตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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4. การใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ (G4-EN3) 

กลุ่มบรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อการจดัการด้านพลงังานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และยังช่วยในการประหยดัค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน 
รวมทัง้ผู้มสี่วนได้เสยียงัใหค้วามส าคญัต่อประเดน็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภาวะโลก
รอ้นซึง่มสีาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

   
 
การจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (G4-EN15, G4-EN16) 
กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ าเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยการ
ลดใชพ้ลงังานในกระบวนการผลติและในส านักงาน การส่งเสรมิการลดใชพ้ลงังานในชุมชนไปพรอ้ม
กบัการส่งเสรมิการท าโซลาร์เซลล์บนหลงัคาโกดงัสนิค้า และการสร้างพื้นที่สเีขยีวในโรงงาน การ
ปลกูป่า และการสง่เสรมิกจิกรรม ป่าของชุมชนทัว่ประเทศตลอดจนการใหค้วามร่วมมอืกบัทัง้ภาครฐั
และองค์กรต่าง ๆ  โดยบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าปริมาณที่กฏหมาย
ก าหนด 

 
ทีม่า: ผูท้วนสอบ บรษิทั เอม็ อ ีท ีจ ากดั 
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5. การจดัการส่ิงแวดล้อม 
การใช้น ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ (G4-EN8) 
 บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายลดการใชน้ ้าต่อจ านวนคนใหไ้ดม้ากกว่า 5% โดยใชม้าตรการลดการสญูเสยีน ้า
ทัง้ในส่วนของน ้าในกระบวนการผลติ น ้าทิง้จากกระบวนการผลติน ้ามนัพชืเป็นน ้าจากระบบหล่อเยน็ทีใ่ช้
ในการแลกเปลีย่นอุณหภูม ิโดยน ้าทีใ่ชแ้ลว้จะถูกส่งเขา้สู่ระบบบ าบดั ดว้ยการตกตะกอนและลดอุณหภูมิ
ใหใ้กลเ้คยีงกบัสภาพธรรมชาต ิก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าคุณภาพน ้าทีป่ล่อยออกสูแ่หล่ง
รองรบัน ้าเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด ได้แก่ มาตรฐานชลประทาน มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นตน้ เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพของแหล่งรองรบัน ้า สว่นน ้าใชใ้นส านกังาน 
จะผ่านกระบวนการบ าบดัจนไดม้าตรฐานก่อนปล่อยออกสู่แหล่งรองรบัน ้าเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ต่อไป โดยฝ่ายซ่อมบ ารุงจะตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น ้าและ Preventive Maintenance อย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อไม่ใหม้นี ้าทีส่ญูเสยีไปอย่างไรคุ้ณค่า และสง่เสรมิใหพ้นกังานในส านกังานใชน้ ้าอย่างประหยดั 

 
 
 
การลดมลพิษทางอากาศ (G4-EN21) 
 กลุ่มบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการลดผลกระทบอนัเกดิจากการด าเนินงานแลว้ยงัตระหนักถงึการอยู่
ร่วมกบัชุมชนรอบขา้ง โดยตดิตามเฝ้าระวงัผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซทีป่ล่อยออกสู่ภายนอกใหเ้ป็นไป
ตามที่กฏหมายก าหนด โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกบั
แผนงานและเป้าหมายตลอดจนให้มัน่ใจว่า ชุมชนที่อยู่รอบขา้งจะได้รบัผลกระทบอนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานน้อยทีส่ดุ และปรบัปรุงการด าเนินงานต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัฯ ก าหนดเป้าหมายการปล่อยปรมิาณ
ฝุ่ นละออง การปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซค์ และการปล่อยออกไซค์ของไนโตรเจนไม่เกนิที่กฏหมาย
ก าหนด โดยมีการ Preventive Maintenance เครื่องจกัรตามคู่มอือย่างสม ่าเสมอ และมีการวดัผลและ
เปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีไ่ดก้่อน – หลงัการด าเนินการ Preventive Maintenance เพื่อวดัประสทิธภิาพของ
การท างานของเครื่องจกัรและการปล่อยมลพษิทางอากาศ 
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ทีม่า: ผูท้วนสอบ บรษิทั เอม็ อ ีท ีจ ากดั 
 

 
ทีม่า: ผูผู้ท้วนสอบ บรษิทั เอม็ อ ีท ีจ ากดั 
 

 
ทีม่า: ผูท้วนสอบ บรษิทั เอม็ อ ีท ีจ ากดั 
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การจดัการกากของเสียอตุสาหกรรม (G4-EN23) 
 เพื่อใหป้รมิาณวสัดุทีเ่หลอืใชจ้ากกระบวนการผลติและการบ ารุงรกัษาของกลุ่มบรษิทัฯ มปีรมิาณที่
ต้องน าไปก าจดัน้อยทีสุ่ด กลุ่มบรษิทัฯ จงึใส่ใจในการควบคุมดูแลการใชว้ตัถุดบิและวสัดุอุปกรณ์ในการ
บ ารุงรกัษาอย่างมปีระสทิธภิาพและการเลอืกวธิกีารก าจดัวสัดุเหลอืใชท้ีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อย
ที่สุด โดยทุกแห่งจะให้ความส าคญักบัการคดัเลือกผู้รบัก าจดัและวธิกีารก าจดัว่าต้องด าเนินการอย่าง
รดักุมและเป็นไปตามทีก่ฏหมายก าหนด นอกจากนี้ ยงัมกีารตรวจตดิตามการก าจดัของผูร้บัก าจดั เพื่อให้
มัน่ใจว่าวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้จากกลุ่มบรษิทัฯ จะไดร้บัการจดัการทีถู่กตอ้งและเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกระทรวงอุตสหากรรม 

 
 

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึสภาวะโลกรอ้นและการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ โดยผูจ้ดัการความเสีย่งได้
ประเมนิความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และระบผุลกระทบจากความเสีย่ง
ต่อธุรกจิทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ เช่น การทีน่ ้าทะเลสงูขึน้อาจมผีลต่อระดบัน ้าในแม่น ้าเจา้พระยา ซึง่สง่ผลกระทบต่อการ
เดนิเรอืในแม่น ้าเจา้พระยา โดยเฉพาะอย่างยิง่เรอืโป๊ะ เป็นตน้ หรอืความเสีย่งทางดา้นการปฏบิตังิานทีอ่าจสง่ผลกระทบ
ท าใหโ้รงงานและคลงัสนิคา้ของบรษิทัเกดิภาวะน ้าท่วมได ้ โดยผูจ้ดัการความเสีย่งไดก้ าหนดใหม้แีผนบรหิารจดัการ
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ มหีน่วยงานพรอ้มแกไ้ขปัญหา และจดัเตรยีมอุปกรณ์ให้
พรอ้ม อาท ิ เครื่องสบูน ้า เป็นตน้ ใหม้คีวามพรอ้มอยู่เสมอ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายเชงิปรมิาณในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหน้้อยกว่าปรมิาณทีก่ฏหมายก าหนด และมกีารด าเนินการ Preventive Maintenance เครื่องจกัร
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารวดัผล และเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีไ่ด้
ก่อน – หลงั การ Preventive Maintenance อย่างสม ่าเสมอเพื่อวดัประสทิธภิาพเครื่องจกัรและประเมนิประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิของเครื่องจกัร 
 
ด้านสงัคม 
 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ท าเป็นธุรกจิโดยการสรา้งคุณค่าขององคก์รร่วมกบัการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
ให้เกื้อกูลเติบโต เคียงข้างกันไปอย่างยัง่ยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงไม่เพียงให้ความส าคัญกับการ
บรหิารธุรกจิ เพื่อใหม้ผีลประกอบการทีด่ ีและสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัใหก้บัผลติภณัฑ ์ในทุกย่าง

หน่วย: ตนั 
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กา้วของการด าเนินธุรกจิบรษิทัฯ ตระหนักและให ้ความส าคญักบัความรบัผดิชอบขององคก์รต่อสงัคม หรอื Corporate 
Social Responsibility (CSR) เป็นอย่างมากและถือเป็นเป้าหมาย หลกัอนัดบัต้นๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้วาง
นโยบายและจดัท าโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดบั สภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่มากขึน้ 
การยกระดบัมาตรฐานการครองชพี และความมสีุขภาพที่ดขีองชุมชน ตลอดจนการสบืสานวฒันธรรม ความเป็นไทย 
โดยประเภทของกจิกรรมนัน้ จะมกีารส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรม เพื่อสงัคม การบรจิาคเพื่อการกุศล และการอาสา 
ช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกจิกรรมบริษัทฯ จะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรพัยากรทัง้ภายในและภายนอก
องคก์รร่วมกนั เพื่อให ้แต่ละกจิกรรมเกดิประสทิธผิลมากทีสุ่ด ทัง้นี้ความส าเร็จของแต่ละกจิกรรมจะไม่เกดิขึน้จากการ
บรจิาคทรพัย์สนิเท่านัน้ แต่ยงัเน้นความ มสี่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมอืของหน่วยงานภายนอก 
ตลอดจนความร่วมมอืของชุมชนอกีดว้ย 
แนวการด าเนินงานภายในองคก์รนัน้ บรษิทัฯ จดัใหม้คีณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบ
ไป ดว้ยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคดิในการออกแบบโครงการ ซึง่จะเป็นการรวบรวมความคดิ การ
สือ่สาร และการ ด าเนินงาน เพื่อก าหนดรปูแบบในแต่ละกจิกรรม ดงันี้ 
1. การออกแบบเพื่อก าหนดกจิกรรม เป็นการก าหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวตัถุประสงค์ และผลที่ จะได้รบัจากการ 
ด าเนิน โครงการนัน้ๆ 
2. การด าเนินกจิกรรม เป็นการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากรทีจ่ะเขา้มามสี่วนร่วมและก าหนด
หน่วยงาน ภายนอกทีจ่ะมบีทบาทรวม 
3. การตดิตามประเมนิผล ภายหลงัจากการด าเนินกจิกรรม จะมกีารประเมนิผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวห้รอื 
ไม่ อย่างไรและสื่อสารใหภ้ายในองคก์รและสงัคมทราบ รวมทัง้ประสานใหก้จิกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นทีย่อมรบัของ
สงัคม โดยบรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิของบรษิัทเป็นไปด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และกลุ่มผู้มสี่วนไดเ้สยี 
(scaleholders) ตามหลกัการดงันี้ 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตาม

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล กจิการทีด่ ีและระเบยีบปฏบิตัขิองคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.
ต.ศ.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อนามาเป็นปัจจยัหลกัในการเสรมิสรา้งองคก์รใหม้รีะบบการบรหิารงานที่
มปีระสทิธภิาพ 

2. การบรหิารจดัการผลกระทบต่อชุมชน 
บรษิทัฯ มุ่งมัน่ด าเนินการภารกจิเพื่อแสวงหาและพฒันา มกีารด าเนินงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสงัคม 

โดยให ้ความส าคญัในกระบวนการสรา้งความสมัพนัธ ์สง่เสรมิการมสีว่นร่วม ใหค้วามส าคญัและเคารพในสทิธมินุษยชน
วถิชีวีติชุมชน วฒันธรรมทอ้งถิน่ และมุ่งเน้นทีจ่ะพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนบนพืน้ฐานการพฒันา
อย่างยัง่ยนื และใหค้วามส าคญั 

3.การบรหิารจดัการชุมชนสมัพนัธ ์
บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ด าเนินงานในกจิกรรมการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนใน

พื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิด ประโยชน์สูงสุด มีการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม 
สิง่แวดลอ้มใหค้วามส าคญัและเคารพในสทิธิ ์มนุษยชน วถิชีวีติชุมชน บา้นธรรม และค่านิยมของทอ้งถิน่ 

4. การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและมนีโยบายในการด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนใหม้กีารปฏบิตัติาม 
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ กฏเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั อนัจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้ทัง้ไดร้บัความเชื่อถอื และความไวว้างใจจากผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบ
การควบคุมภายใน ในการก ากบั ดูแล และตดิตามการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
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5. การเคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงานดว้ยความเป็นธรรม 
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัสทิธมินุษยชน โดยถอืเป็นหนึ่งในกลยุทธด์า้นการพฒันาความยัง่ยนื ยดึมัน่ในการด าเนิน
ธุรกจิ ดว้ยความความโปร่งใส เคารพกฏหมายดา้นสทิธมินุษยชน โดยสนับสนุนใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกคนปฏบิตัิ
ตามหลกัดา้นสทิธมินุษยชน ซึง่เป็นรากฐานของการพฒันาทรพัยากรบุคคล ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส าคญัขององคก์ร และเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมสว่นรวม โดย บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิตัติามนโยบาย ดงันี้ 

- บรษิทัฯ จะด าเนินธุรกจิดว้ยการเคารพและสนบัสนุนใหพ้นกังานใชส้ทิธิข์องตนในฐานะพลเมอืงโดยชอบตาม
รฐัธรรมนูญ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

- สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขา้ไปมสีว่น
เกีย่วขอ้งกบั การล่วงละเป็นสทิธมินุษยชน เช่นไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็เป็นตน้ 

- ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัของบริษัทฯ สื่อท าความเขา้ใจกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของตน โดยตรง และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

- บรษิทัฯ ไม่สนบัสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชนสากล 
- บริษัทฯ รกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวตัิ ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการท างานฯลฯ ไม่

กระท าการอนัล่วง ละเมดิโดยเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของพนกังานสูส่าธารณะเวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมจากพนกังานผูน้ัน้ 
และเป็นไปตามระเบยีบบรษิทัฯ หรอืตามกฏหมาย 

- ส่งเสรมิใหพ้นักงานมดีุลยภาพในการใชช้วีติระหว่างชวีติท างานและชวีติส่วนตวั และส่งเสรมิใหพ้นักงานม ี
โอกาสบ าเพญ็ ประโยชน์ ท าความดเีพื่อสงัคมสว่นรวมทัง้การปฏบิตัติามหลกัธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทยีม 

- จดัใหม้รีะบบการท างานทีมุ่่งเน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่ างานอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐาน 
เพื่อความ ปลอดภยัจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบับุคลากร ทัง้จากอุบตัภิยัและโรคภยั 

- จดัให้มเีงื่อนไขการจา้งงานที่เป็นธรรมส าหรบัพนักงาน และให้พนักงานได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตาม
ศกัยภาพ 

- จัดให้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนัลาพักผ่อนประจ าปี การท างาน
ล่วงเวลาทีส่มเหตุผล การรกัษาพยาบาล ตามความจ าเป็นและสมควร เป็นตน้ 

- ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ต้องไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคุกคามต่อสทิธิ ์ไม่ว่าจะเป็น
ทางกาย วาจา หรอืการกระท าต่อผูอ้ื่นบนพืน้ฐานของสทิธขิองมนุษยชนไดแ้ก่ เชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ศาสนา ภาษา ความ
เชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่ออื่น ใด ความบกพร่อง มกีารทางร่างกายและจติใจ หรอืแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค ์
ท าใหเ้ดอืดรอ้น ร าคาญใจ และเกดิความเสยีหาย บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเคารพสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษย ์ซึง่เป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการปฏบิตัต่ิอ พนักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วน ใหม้สีทิธแิละเสรภีาพอย่าง
เท่าเทยีมกนั บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายการจ ากดัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทัง้ใน ดา้นเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อายุ ความพกิาร 
ความคดิเหน็ทางการเมอืง รสนิยมทางเพศ และประสบการณ์ ตลอดจนเปิดโอกาสให ้พนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ภาคสว่นสามารถแสดงความคดิเหน็ผ่านช่องทางการเสนอแนะของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างอสิระพนกังานทุกคนของบรษิทัฯ จะ
ไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั และใหม้กีารถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัอย่างตรงไปตรงมา พนกังานทุกคนจะไดร้บัการ
คุม้ครองตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในดา้นต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมอีคตใินเรื่องเพศ และสภาพของ ร่างกายและ
จติใจ บรษิัทฯ มกีารปฏบิตัิต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย สทิธ ิและขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัทฯ 
เคารพ ในสทิธิ ์และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนักงาน ไม่เลอืกปฏบิตัใินการจา้งงาน ตลอดจนสรา้งบรรยากาศทีด่ใีน
การท างาน โดยดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะอาชวีอนามยั รวมถึงการสรา้ง
วฒันธรรมองคก์รใหม้กีารเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการจา้งงาน ด้วยการบรหิารจดัการผลตอบแทนและสวสัดกิาร ทีเ่หมาะสมและเป็น
ธรรมต่อพนกังาน เพื่อใหพ้นักงานมผีลตอบแทนและมคีุณภาพชวีติทีด่ ีสามารถแขง่ขนัได ้เช่น การดูแลรกัษาพยาบาล 
การตรวจสขุภาพประจ าปี เงนิกูย้มื กรณีฉุกเฉิน กองทุนส ารองเลีย้งชพี นอกจากนี้บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
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พนักงานขององค์กรให้มคีวามรู้ความสามารถ โดย ส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้พนักงานเขา้อบรมพฒันาความรู้อย่าง
สม ่าเสมอเพื่อพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ใน การท างาน 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์การด าเนินงานในความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และยงัเหน็ชอบใหใ้ชยุ้ทธศาสตรค์วามเป็นเลศิดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยมเีป้าหมายเพื่อเป็นองคก์รพลเมอืงทีด่ีของโลกทีส่รา้งความเชื่อมัน่
และความไวว้างใจต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรื่องการ ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

กระบวนการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เพื่อสรา้งมลูค่าและคุณค่าเพิม่แก่ผูม้สี่วนได้
เสยี รวมถงึ สงัคม ชุมชน ดงันี้  

1. ก าหนดใหง้าน CSR เป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธอ์งคก์รดา้นการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
- การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance)  
- วฒันธรรมการปฏบิตัติามและตามกฏหมาย (Compliance & Legitimate Culture) 
- ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชื่อเสยีงทีด่ ี(Corporate Social Responsibility and Good Reputation)  
2. ก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกโครงการเพื่อสงัคม (CSR) ที่สร้างความสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสงัคม 

ชุมชน และบรษิทัฯ กบัระยะเวลาในการด าเนินโครงการทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบนัน้ได ้เพื่อใหย้งัประโยชน์สู งสุดทัง้ใน
เรื่องการใชง้บประมาณและการสรา้งประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

3. ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน หรือ รับstainable Development Gงals (SDGs) นอกจากการ
คดัเลอืก โครงการเพื่อสงัคมตามเกณฑท์ีเ่หมาะสมแลว้ รปูแบบของโครงการยงัถูกออกแบบใหส้อดคลอ้งและตอบสนอง
ต่อแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื มกีารด าเนินงานหรอืเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงานในมติทิัง้ 3 คนทีม่คีวามครอบคลุม
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ควรพิจารณา ทบทวนปรบัปรุงกระบวนการ ตลอดจนความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานเพื่อตดิตามผลการด าเนินงานที่ดยีิง่ขึน้ไปอกี ซึง่บรษิทัฯ จะน าผล การประเมนิไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการ
พฒันาปรบัปรุงต่อไป 

4. ก าหนดเป้าหมายโครงการ CSR เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่และการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ต่อสงัคมและชุมชน 
(Value Creations & Social Transformation) 

5. ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รปัชัน่ของโครงการ CSR ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงไม่อยู่ในระดบัที่มี
นยัส าคญั 

6. ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และสรา้งการมสี่วนร่วมในแนวคดิ กจิกรรม และแนวปฏบิตัทิีด่ีดา้นความรบัผดิชอบ
ต่อ สงัคมกบัพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

7. ด าเนินนโยบายการเป็นพลเมอืงโลกทีต่ามแนวทาง UN Global Corapact (LNGC) 
บทบาทการเป็นพลเมอืงโลกที่ดี : คณะกรรมการบรษิัท มุ่งมัน่ก ากบัดูแลให้บรษิัทฯ ปฏบิตัิตนเป็นบรรษัท

พลเมอืงโลกทีด่ ีเพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ ีและสง่เสรมิใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดห่วงโซ่อุปทานไดย้อืถอืและปฏบิตัิ
ตาม เพื่อสรา้งสงัคมคุณภาพ สรุป การด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยยดึหลกั UNGC ตามพนัธะสญัญา 4 ดา้น (ดา้นสทิธิ
มนุษยชน ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการต่อต้านทุจริต
คอรร์ปัชัน่) ดงันี้  

1. ดา้นสทิธมินุษยชน 
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัสทิธมินุษยชน โดยถอืเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ดา้นการพฒันาความยัง่ยนื ยดึมัน่ใน

การด าเนินธุรกจิ ดว้ยความความโปร่งใส เคารพกฎหมายดา้นสทิธมินุษยชน โดยสนับสนุนใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุก
คนปฏิบตัิตามหลกัด้านสทิธ ิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพฒันาทรพัยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัของ
องคก์ร และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมสว่นรวม โดย บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิตัติามนโยบาย ดงันี้ 

- บรษิทัฯ จะด าเนินธุรกจิดว้ยการเคารพและสนบัสนุนใหพ้นกังานใชส้ทิธขิองตนในฐานะพลเมอืงโดยชอบตาม
รฐัธรรมนูญ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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- สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขา้ไปมสีว่น
เกีย่วขอ้งกบั การล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่นไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ เป็นตน้ 

- ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัของบรษิัทฯ ต้องท าความเขา้ใจกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของตน โดยตรง และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

- บรษิทัฯ ไม่สนบัสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชนสากล 
- บริษัทฯ รกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวตัิ ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการท าง านฯลฯ ไม่

กระท าการอนัล่วง ละเมดิโดยเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของพนกังานสูส่าธารณะเวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมจากพนกังานผูน้ัน้ 
และเป็นไปตามระเบยีบบรษิทัฯ หรอืตามกฎหมาย 

- ส่งเสรมิใหพ้นักงานมดุีลยภาพในการใชช้วีติระหว่างชวีติท างานและชวีติส่วนตวั และส่งเสรมิใหพ้นักงานมี
โอกาสบ าเพญ็ ประโยชน์ ท าความดเีพื่อสงัคมสว่นรวมทัง้การปฏบิตัติามหลกัธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทยีม 

- จดัใหม้รีะบบการท างานทีมุ่่งเน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่ างานอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐาน
เพื่อความ ปลอดภยัจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบับุคคลกรทัง้จากอุบตัภิยัและโรคภยั จดัใหม้เีงื่อนไขการจา้งงานทีเ่ป็น
ธรรมส าหรบัพนกังาน และ ใหพ้นกังานไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามศกัยภาพ 

- จัดให้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนัลาพักผ่อนประจ าปี การท างาน
ล่วงเวลาทีส่มเหตุผล การรกัษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นตน้ 

- ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ต้องไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคุกคามต่อสทิธิ ์ไม่ว่าจะเป็น
ทางกาย วาจา หรอืการกระท าต่อผูอ้ื่นบนพืน้ฐานของสทิธขิองมนุษยชนไดแ้ก่ เชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ศาสนา ภาษา ความ
เชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่ออื่น ใด ความบกพร่อง มกีารทางร่างกายและจติใจ หรอืแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค ์
ท าใหเ้ดอืดรอ้น ร าคาญใจ และเกดิความเสยีหาย  

2. ดา้นการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิทัฯ ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มนีโยบายรบัพนักงานทีม่อีายุต ่ากว่า 

15 ปี ไม่มกีารใช ้แรงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ ได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบงัคบั แรงงานตามสญัญา แรงงานหนี้ หรอื 
แรงงานทาส และการคา้มนุษย ์เกีย่วขอ้งกบัการใชแ้รงงานทีไ่ม่ถูกตอ้งดงักล่าว รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชวีอนามยัและความปลอดภยั อย่างเคร่งครดั สรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีม่คีวามปลอดภยัส าหรบั
พนักงาน ผูร้บัเหมา และผูม้าเยีย่มชมกจิการบรษิทัฯ โดย พยายามใหทุ้กคนปลอดภยัจากอุบตัเิหตุและอนัตรายใดๆ ที่
อาจเกดิขึน้ได ้

 
นโยบายสิทธิมนุษยชน (Human Right Policy) 
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยใหค้วามส าคญักบัสทิธิ

มนุษยชน การเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ภายใตก้ฎหมายไทยและ
กฎหมายระหว่างประเทศ ทัง้ในส่วนของ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนแห่ง
สหประชาชาต ิ(Univeral Declaration of Human Rights) ขององคส์หประชาชาต ิและไดน้ าหลกัการชีแ้นะว่าดว้ยธุรกจิ
และสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(UN Guiding Priciples on Business and Human Right: UNGP) และหลกัการ
ว่าด้วยการปกป้องสทิธ ิการเคารพสทิธ ิและการเยยีวยาผลกระทบจากการละเมดิสทิธมินุษยชนที่เกิดขึน้ (Protect, 
Respect and Remedy, Ruggie Framwork) น ามาปฎบิตัใินบรษิทั และสง่เสรมิให้บรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูม้สีว่นได้
เสยี คู่คา้ทางธุรกจิ ผูร้บัเหมา ลูกคา้ ค านึงถงึเรื่องสทิธมินุษยชนและใหค้วามส าคญัเฉกเช่นเดยีวกบับรษิทัและเพื่อให้
มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ปราศจากการละเมดิสทิธมินุษยชน บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัิ
ดา้นสทิธมินุษยชน ดงันี้ 

บรษิัทฯ จะปฏบิตัิให้สอดคล้องกบักฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานกบัพนักงานทุกระดบั ผู้รบัเหมา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิเปิดรบัความหลากหลาย ยอมรบัและใหคุ้ณค่าในความแตกต่างของบุคคล ในดา้น เพศ 
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รสนิยมทางเพศ ชาตพินัธ ์สผีวิ สถานะทางครอบครวั ความพกิารและความบกพร่องทางจติใจ รวมถงึการไม่บงัคบัใช้
แรงงาน ไม่ใชแ้รงงานเดก็ ไม่ใชแ้รงงานผดิกฎหมาย และใหค้วามส าคญัในเรื่องความเท่าเทยีมกนัของสตร ีรวมถงึการ
ไม่ละเมดิหรอืคุกคามทางเพศ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิให้สอดคล้องกบักฎหมายความปลอดภัยในการท างานและสุขอนามยั โดย
ค านึงถงึความปลอดภยัในการท างานและเคารพสทิธ ิทัง้พนกังาน ผูร้บัเหมา คู่คา้ทางธุรกจิ ลกูคา้ ชุมชนและผูอ้ยู่อาศยั
ใกลเ้คยีงบรษิทัฯ รวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ และจดัใหม้สีุขอนามยัทีด่ใีนสถานทีท่ างาน เช่น น ้าดื่ม หอ้งสุขาแยกชาย
หญงิ เวชภณัฑแ์ละยารกัษาโรค การตรวจสุขภาพพนักงานทัง้การตรวจแบบทัว่ไป และการตรวจตามปัจจยัเสีย่งจาก
การท างาน 

โดยผูบ้รหิาร พนกังาน ผูร้บัเหมา ผูม้สีว่นไดเ้สยี ตอ้งท าความเขา้ใจ ศกึษา อบรม เกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้ปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชน และน าไปปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 
 

คู่คา้ทางธุรกจิ (Joint Ventures) (คู่คา้ ผูร้บัเหมา และลกูคา้) 
บรษิทัฯ มุ่งหวงัใหคู้่คา้ ผูร้บัเหมา และลกูคา้ จะตระหนกัและใหค้วามส าคญัในเรื่องสทิธมินุษยชนเช่นเดยีวกนั 

และมีการ รับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของตน ในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น บริษัทฯ 
คาดหวงัว่าคู่คา้ ผูร้บัเหมา และลูกคา้ จะมกีระบวนการแกไ้ข และจดัการปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม  
 

ชุมชนในทอ้งถิน่ 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการท าธุรกจิทีร่บัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยจะปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง

ตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดล้อม จงึมกีารก าหนดนโยบายสิง่แวดล้อม เป็นแนวทางใน
การปฏบิตัเิพื่อลดผลกระทบด้าน สิง่แวดลอ้มทีจ่ะส่งผลโดยตรงและกระทบสทิธขิองชุมชน และสงัคม รวมทัง้เป็นการ
สรา้งสมัพนัธแ์ละเป็นเพื่อนบา้นทีร่ะหว่างบรษิทั กบัชุมชน ผ่านทางการจดักจิกรรมตอบแทนทางสงัคมทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดั
ต่อเนื่องกนัจนถงึปัจจุบนั 
 

ตดิตาม ตรวจสอบและรบัขอ้รอ้งเรยีน 
บรษิทัฯ จะตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิความเสีย่งและผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนอย่างสม ่าเสมอ พรอ้ม

ก าหนดแนวทาง หรอืมาตรการในการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม โดยใหทุ้กหน่วยงานมหีน้าทีก่ ากบัดูแล
และบรหิารความเสีย่งทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของตน 

ทัง้นี้ บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นักงานหรอืผูร้อ้งเรยีน ทีพ่บเหน็การกระท าผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่ องการละเมดิ
สทิธมินุษยชน สามารถแจง้เบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีน รวมทัง้แสดงความคดิเหน็ ได้ที่ โทรศพัท์ 0-2813-4567 หรอืส่ง
จดหมายมาที่ บรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ้ล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมงิพราย ต.ส าโรงกลาง อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โดยบรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั  
 

นโยบายดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าพนกังานเป็นปัจจยัหลกัทีส่ าคญัและมีคุณค่ายิง่ต่อความส าเรจ็ ความกา้วหน้า และความ

เจรญิเตบิโตอย่าง มัน่คง บรษิทัฯ จงึมุ่งด าเนินการเพื่อยกระดบัขดีความสามารถของพนกังานใหม้คีวามเป็นเลศิ พฒันา
บุคลากรในดา้นการจดัการวชิาการ และวฒันธรรมการท างานจดัหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏบิตังิานทีท่นัสมยัอย่าง
เพียงพอ ให้ค่าตอบแทนและสวัสติการ การท างานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทัง้สร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มการท างานทีด่แีละมคีวามปลอดภยั ต่อชวีติสงูสดุ พนกังานจงึควรปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และปฏิบัติตามกฏระเบียบ โดยถือประโยชน์ ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 
องคป์ระกอบของนโยบายดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่  
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- การสรรหาทรพัยากรบุคคล 
บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายทีจ่ะใหม้คีวามมัน่คง ในการจา้งงานส าหรบัพนักงานของบรษิทัฯ โดยค านึงถงึความ

จ าเป็นของ ต าแหน่งงานตามแผนอตัราก าลงั การเปิดโอกาสให้พนักงานภายในที่มคีวามสามารถและเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานที่ต้องการก่อน และ ให้ความยุติธรรมเพื่อคดัเลอืกผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ มคีวามสามารถและทศันศติที่ดี 
บรรจุในต าแหน่งว่างทีบ่รษิทัฯ ตอ้งการรบัเขา้ท างาน  

- การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและสวสัดิการต่างๆ 
บรษิทัฯ มรีะบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ ทีเ่ทยีบเคยีงกบัธุรกจิอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั 

เช่น ประกนัสงัคม กองทุนเงนิทดแทน กองทุนส ารองเลีย้งชพี ตรวจสขุภาพประจ าปี เงนิกูเ้พื่อทีอ่ยู่อาศยั เงนิช่วยเหลอื
งานอุปสมบท เงนิช่วยเหลอืงาน มงคลสมรส เงนิช่วยเหลอืค่าคลอดบุตร และเงนิช่วยเหลอืงานฌาปนกจิ เบีย้ขยนั ค่ากะ 
ชุดยนูิฟอรม์ และโบนสัประจ าปีตามผล ประกอบการ 

ทัง้นี้ เงนิเดือนของพนักงานจะแตกต่างกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัความส าคญัของต าแหน่งงาน และความรบัผดิชอบ 
การขึน้เงนิเดอืน ในกรณีปกตจิะวดัจากผลงานของพนกังานและความเหมาะสมของฐานะการเงนิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ อาจมคีวามจ าเป็นทีต่้องใหพ้นักงานท างานล่วงเวลาในบางครัง้ โดยพจิารณาตามความจ าเป็นจรงิๆ 
เพราะบรษิทัฯ ไม่สนับสนุนใหพ้นักงานตอ้งท างานล่วงเวลา แทนทีจ่ะไดพ้กัผ่อนร่างกายและจติใจ การท างานล่วงเวลา
แต่ละครัง้จะมกีารจ่ายค่าตอบแทน ตามระเบยีบของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ต้องการใหพ้นกังานมคีวามมัน่คงในการด าเนินชวีติ ทัง้ในระหว่างการปฏบิตังิานและเมื่อสิน้สดุความ
เป็นพนกังานแลว้ โดยไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพี ซึง่เป็นการสะสมทรพัยร์่วมกนัระหว่างพนกังานและบรษิทัฯ 

- การประเมินผลการปฏิบติังาน 
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ

ปฏิบตัิงานของ พนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจ าปีจะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดงักล่าว เป็นบรรทดัฐาน
ความกา้วหน้าในเงนิเดอืนของ พนักงานย่อมขึน้อยู่กบัผลการปฏบิตังิาน และความสามารถของพนักงานทีจ่ะไดร้บัการ
เลื่อนขัน้ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ถอืเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารทรพัยากรบุคคล เน่ืองจากการบรหิารผลการ
ปฏบิตังิานที ่ถูกตอ้งน าไปสูค่วามส าเรจ็ขององคก์รโดยรวม และยงัน าไปสูก่ารสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานเพื่อใหส้รา้ง
ผลงานที่ดขี ึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยมกีระบวนการออกแบบความสมัพนัธ์การบรหิารผลการ
ปฏบิตังิานทีม่กีารพจิารณาอย่างเป็น กระบวนการ ประกอบดว้ย Input, Process, Output และ Inpact 

-Input ค่านิยมองคก์ร ทีใ่ชเ้ป็นบรรทดัฐานในการคดิ การแสดงออกของบุคลากรทุกคนทีม่ผีลใหก้ารท างานเกดิ
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลสงูสดุโดยสมรรถนะของบุคลากรถอืเป็นมาตรฐานทัง้ในมติขิองสายงานอาชพี และมติขิอง
บทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร 

- Process การบรหิารผลงาน ไดม้กีารก าหนดและถ่ายทอดเป้าหมายในทุกระดบั นอกจากนัน้ยงัมกีระบวนการ
ตดิตาม ประเมนิผลส าเรจ็และอุปสรรคเพื่อด าเนินการ แกไ้ขระหว่างปี 

-Outpus ผลงาน มกีารออกแบบค านิยามของผลงาน เพื่อมุ่งเน้นใหเ้กดิการพฒันาภายในองคก์ร โดยก าหนด
ใหผ้ลการ ปฏบิตังิานประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ของงาน ความรูค้วามสามารถและค่านิยมองคก์ร 

-Impact ผลประกอบการ พนกังานทุกคนจะรบัรูว้่าตนเองมคีุณค่าต่อความส าเรจ็ขององค์กร ทัง้ในรปูแบบของ
ตวัเงนิ (ความ พงึพอใจ) ของผูม้สีว่นไดเ้สยี การพฒันาระบบงาน และการบรหิารจดัการความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 

ในปี 2564 ไดม้กีารน าผลการประเมนิไปพฒันากระบวนการต่างๆ เพิม่เตมิ ดงันี้ 
1. ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รใหม้คีวามยดืหยุ่น แบ่งความรบัผดิชอบใน โครงสรา้งองคก์รไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหบ้รษิทัฯ 
สามารถแขง่ขนัไดท้นัต่อการเปลีย่นแปลงในยุคดจิทิลั 
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2. บรษิัทฯ ได้ศกึษาวเิคราะหแ์ละพฒันาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้ป็นเครื่องมอืการบรหิารในองคก์รทีใ่ห ้
ความส าคญักบักระบวนการท างานอย่างสมบูรณ์ ทัง้ผลลพัธ์หรือความส าเรจ็ของงาน ตลอดจนสมรรถนะในงานและ
พฤตกิรรมฟัง ประสงคข์องผูป้ฏบิตังิานทีใ่ชใ้นการผลกัดนังานใหส้ าเรจ็ 
3. จดัใหม้กีารอบรมหลกัสตูรต่างๆ ใหก้บัพนกังานเพื่อใหพ้นกังานมคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะต่างๆ เพิม่ขึน้ โดย
บรษิทั ไดเ้ชญิวทิยากร ทีค่วามรูค้วามเชีย่วชาญในดา้นนัน้ๆ จากภายนอกมาถ่ายทอดความรูต่้างๆ ใหก้บัพนกังาน อกี
ทัง้บรษิทัไดส้ง่พนกังาน ออกไปอบรมภายนอกตามสถานทีต่่างๆ อกีดว้ย 
 

วินัยและโทษทางวินัย 
บรษิัทฯ มเีจตนาทีจ่ะปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนด้วยความเขา้ใจ ความเห็นใจ และด้วยขนัตธิรรม อย่างไรกด็ ี

บรษิทัฯ จ าตอ้ง รกัษาไวซ้ึง่ความมวีนิยัในเรื่องของการปฏบิตังิานของพนักงานทุกคนภายในขอบเขตอนัสมควร ซึง่เป็น
สิง่จ าเป็นเพื่อการรกัษาความสงบ ในการพจิารณามาตรการทางวนิยันัน้ จะกระท าโดยยดึหลกัใหม้กีารสอบสอนแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตัง้อยู่บน รากฐานของความยุติธรรม บริษัทฯ เชื่อว่าวตัถุประสงค์ของการมี
มาตรการทางวนิัยกเ็พื่อใหพ้นักงานประพฤตปิฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งกบั ระเบยีบกฎเกณฑต่์างๆ ทีม่อียู่ และเพื่อแกไ้ข
การประพฤตปิฏบิตัทิีด่ใีหถู้กตอ้ง  
 

วิธีการรอ้งทุกข ์
บริษัทฯ จะจดัสภาพการท างานโดยทัว่ๆ ไปภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกบัความ

ประสงคข์องพนกังาน ไม่เกดิขอ้ขดัแยง้อย่างใดๆ ขึน้ อย่างไรกต็ามในทางปฏบิตัอิาจจะมขีอ้ขดัแยง้เกดิขึน้ได ้ซึง่บรษิทั
ฯ กม็คีวามปรารถนาทีจ่ะได้รบัทราบถงึ ความรู้สกึของพนักงานโดยละเอยีดและฉับพลนั ฉะนัน้ บรษิัทฯ จงึขอความ
ร่วมมอืจากพนกังานแจง้ขอ้ขดัแยง้ของคนแก่ผูบ้งัคบับญัชา ซึง่จะท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน า หรอืเป็นการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ของพนกังานตามความเหมาะสม โดยเรว็ 

บรษิทัฯ จะจดัใหม้วีธิกีารและช่องทางการสือ่ขา่วสารสองทศิทางเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสือ่ดว้ยความ
รวดเรว็ โดย ช่องทางการสื่อสารของบรษิัทฯ มหีลายช่องทาง เช่น การติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์ Email Line เวบ็ไซต์
บรษิทั เป็นตน้ 
 

การส่ือข่าวสารพนักงาน 
พนกังานจะไดร้บัทราบถงึขอ้มูลขา่วสาร โดยรวดเรว็ และถูกตอ้งในเรื่องราวต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และ

หน้าทีพ่นกังาน ปฏบิตั ิทัง้นี้บรษิทัฯ จงึปรารถนาทีจ่ะไดร้บัทราบถงึขา่วสารในเรื่องต่างๆ จากพนกังานอนัเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อก่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนั ระหว่างกนั เพื่อร่วมกนัปฏบิตัภิารกจิใหบ้รรลุเป้าหมายดว้ย 
บรษิทัฯ จะจดัใหม้วีธิกีารและช่องทางการสื่อข่าวสารสองทศิทางเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสื่อดว้ยความรวดเรว็  
ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี้ ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมบีทบาทอนัส าคญัยิง่ในฐานะเป็นผูถ่้ายทอด และรบัทราบถงึบรรดาขา่วสาร
ต่างๆ 
 

การส้ินสุดการจ้างและการจ่ายผลประโยชน์ 
การจา้งอาจสิน้สุด โดยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาของบรษิทัฯ หรอืของพนักงานเองกไ็ด ้ในการสิน้สุด

การจา้งงาน บรษิทั ๆ จะจ่ายผลประโยชน์ทีพ่นักงานจงึจะไดร้บัตามสทิธทิีร่ะบุไวใ้นระเบยีบของบรษิทัฯ แต่ไม่ว่ากรณี
ใดจะตอ้งไม่น้อยกว่าสทิธิ ์ทีพ่นกังาน จะพงึไดร้บัตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

 
กล่าวโดยสรุป บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดัการดา้นสงัคม สทิธมินุษยชน และชุมชน ทัง้ในสว่นของความ

ปลอดภยัของพนกังานและ สขุภาพของชุมชนในสงัคม โดยมโีครงการต่างๆ ในปี 2564 ดงันี้ 
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โครงการรบันักศึกษาฝึกงาน 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิการจา้งงานและใหน้ักศกึษาใกลจ้บการศกึษามปีระสบการณ์ในการท างานเป็นประโยชน์

ทัง้ต่อตนเอง ครอบครวั สงัคมโดยรวม ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯ รบันักศกึษาฝึกงาน 2 คน มาฝึกงานในส่วนของธุรการ
ส านักงาน โดยใหเ้บีย้เลีย้งตามปกต ิและใหห้วัหน้างานพจิารณาในการรบัเขา้ท างานต่อเพื่อประโยชน์ในการจดัหางาน
ของบรษิทั และนกัศกึษาฝึกงานไดพ้จิารณาการท างานต่อเนื่องดว้ยตนเองต่อไป 

โครงการแสงสว่างในท่ีท างาน 
บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจวดัความเพยีงพอของแสงสว่างในทีท่ างาน ทัง้ในส่วนของคลงัสนิค้า การผลติ และ

ส านักงาน เพื่อให้พนักงานทุกภาคส่วนมีสุขภาพอนามยัและสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี โดยน าผลการตรวจวดั
ดงักล่าวมาปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 โครงการจ าหน่ายสินค้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้จ าหน่ายน ้ามนัปาล์มโอเลอินบรรจุขวดที่อุดมไปด้วยวติามนิเอ เบต้าแคโรทนี 
วติามนิอ ีและโอเมกา้ 3, 6, 9 โดยทีไ่ม่มไีขมนัทรานส ์เป็นจ านวนรวมกว่า 600,000 ขวด เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปและ
ชุมชนโดยรอบมสีขุภาพทีด่ขี ึน้  
 โครงการลดขยะจากกระดาษ 
 บรษิทัฯ จดัใหม้โีครงการลดขยะจากกระดาษโดยเฉพาะอย่างยิง่ กระดาษทีใ่ชใ้นส านักงาน โดยสนับสนุนในมี
การท างานในลกัษณะ Paperless และใชก้ระดาษเท่าทีม่คีวามจ าเป็น โดยบรษิทัตัง้เป้าหมายลดขยะจากกระดาษใหไ้ด้
ประมาณ 10% จากกจิกรรมปกตขิองบรษิทั 
 โครงการลดอบุติัเหตจุากการท างาน 
 บรษิทัฯ มโีครงการลดอุบตัเิหตุจากการท างาน ทัง้ในส่วนของการผลติและส านักงานอย่างสม ่าเสมอ บรษิทัจดั
ให้มเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานวชิาชพี (จป.วชิาชพี) เขา้ส ารวจหน้างานและความพรอ้มของอุปกรณ์การ
ท างาน อุปกรณ์ดบัเพลงิ อุปกรณ์ Safety ทุกครัง้ก่อนการปฏบิตังิาน และรายงาน จป.บรหิาร และจป.หวัหน้างาน ถงึ
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุ และร่วมหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยด่วนในทุกครัง้ของการท างาน  
 

6. ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (G4-LA6) 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการดแูลเรื่องความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างานโดยมกีารจดัตัง้ 

คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มในกลุ่มโรงงานเพื่อด าเนินงานเกีย่วกบัความ
ปลอดภัยและสุขอนามยัที่ดีแก่พนักงานโดยจดัให้มกีารตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ท างาน
สม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มมหีน้าทีใ่นการประเมนิความ
เสี่ยงทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท างานที่เกิดขึ้นในขัน้ตอนการ
ปฏบิตัิงาน ทัง้ในส่วนของวตัถุดบิ สนิค้ารบัฝาก สนิค้าส าเรจ็รูป การผลติ การจดัเกบ็สนิค้า การขนส่ง 
การซ่อมบ ารุง โดยมกีารประเมนิและตรวจสอบทัง้พนักงานและผู้รบัเหมาหรอืคู่ค้า ที่มาปฏบิตัิง านใน
พืน้ทีข่องบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ไดก้ าหนดแนวทางและ
ระเบียบวิธีปฏิบตัิในการท างานเพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยงด้านสุขอนามยัและความปลอดภัยใน
สภาพแวดลอ้มการท างานอกีดว้ย ในสว่นของสถานทีป่ฏบิตังิานและส านกังานมกีารตดิตัง้ระบบสญัญาณ
เตือนภัย ถังดบัเพลิงและประตูหนีไฟภายในโรงงาน ตลอดจนจดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงเบื้องต้น 
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี และในส่วนของโรงงาน ยดึหลกัปฏบิตัเิดยีวกนัโดยเน้นขอ้บงัคบั
เกี่ยวขอ้งกบัอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั สร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่มคีวาม
ปลอดภยัส าหรบัพนกังาน ผูร้บัเหมา และผูม้าเยีย่มชมโรงงาน โดยมมีาตรการควบคุมใหทุ้กคนปลอดภยั
จากอุบตัเิหตุและอนัตรายที่อาจเกดิขึน้ได้ รวมทัง้มกีารจดัโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาพนักงานรกัษา
ความปลอดภยัของกลุ่มโรงงานทัง้หมด เพิอ่สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผู้มสีว่นไดเ้สยีกบัองคก์ร 
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 ความปลอดภยัเป็นสิง่ส าคญัแรก ๆ ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ตระหนกัถงึโดยตัง้เป้าหมายในการด าเนินงาน คอื 
การเป็นองคก์รทีป่ราศจากอุบตัเิหตุต่อพนักงานและผูร้บัเหมาและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย เพื่อป้องกนัการ
สญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิ 
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายดา้นนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน และเผยแพร่อย่างแพร่หลายในบรษิทัฯ ทัง้ในส่วนของ อเีมล ์อนิทราเนต ไลน์กลุ่ม และการ
ตดิประกาศ รวมทัง้การบงัคบัใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้กีารอบรม จป.บรหิาร 
จป.ปฏบิตักิาร จป.วชิาชพี และหลกัสตูรดา้นความปลอดภยัภายในสถานทีท่ างานอกีดว้ย 
 โดยบรษิทัฯ ก าหนดเป้าหมายอตัราการเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ (Fetalities Rate) เป็นศนูย ์ซึง่ปี 2564 
บรษิทับรรลุเป้าหมายโดยมอีตัราการเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ (Fetalities Rate) เป็นศนูย ์

 
หมายเหตุ: T.I.F.R คอื อตัราความถีข่องการบาดเจบ็เทยีบต่อการท างาน 1,000,000 ชัว่โมง 
 

 
หมายเหตุ: T.I.S.R คอื อตัราความรุนแรงของการบาดเจบ็เทยีบต่อการท างาน 1,000,000 ชัว่โมง 
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7. คณุภาพและความพึงพอใจของพนักงาน (G4-LA2) 
พนักงาน คือ จุดเริ่มต้นของการขบัเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ในการ

ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างจริงจงัโดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานตลอดช่วง
ระยะเวลาของการท างาน พรอ้มทัง้สรรหาบุคลากรในเชงิรุกเพื่อให้ไดม้าซึง่พนักงานทีม่คีุณภาพพร้อม
ขบัเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยืน ขณะเดียวกนักลุ่มบริษัทยงัให้ความส าคญัต่อการ
บรหิารและพฒันาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์รทีม่ผีูอ้ยากร่วมงานในระดบัต้นๆ โดยบรษิทัฯ มกีาร
ส ารวจความพงึพอใจของพนักงานผ่านทางหวัหน้างานแต่ละระดบัชัน้ และรายงานผ่านผูบ้รหิารแต่ละ
ระดบัขึน้ไป และน าผลการประเมนิไปวเิคราะหเ์พื่อก าหนดนโยบายหรอืโครงการการสรา้งความผูกพนั
ของพนกังานในระดบัต่างๆ อาทเิช่น โครงการเพิม่เงนิช่วยเหลอืรายปีแก่พนกังาน โครงการสหกรณ์ออม
ทรพัยพ์นกังานไทยชกูาร ์เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นตน้ และเมื่อก าหนดโครงการต่างๆแลว้ 
บรษิัทฯ ได้ก าหนดใหผู้้บรหิาร และหวัหน้างานแต่ละสายงานสารสื่อผลการประเมนิความพงึพอใจและ
โครงการสรา้งความผกูพนัต่างๆ ใหพ้นกังานทัว่ทัง้องคก์รรบัทราบต่อไป 

กลุ่มบริษัทฯ มีช่องการสรรหาพนักงานทัง้ภายในและภายนอก โดยผ่านการท าแบบทดสอบ  
การสอบสมัภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมกบัต าแหน่งงานเขา้มาร่วมงานกบัองคก์ร 
บนพืน้ฐานของความสามารถและคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมเป็นหลกั ไม่เลอืกปฏบิตัจิากเรื่องเชือ้ชาต ิสญัชาต ิ
เผ่าพนัธุ ์สผีวิ ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ และเพศสภาพ อายุ ความพกิาร แนวคดิทางการเมอืง และ
สถานภาพสมรส รวมทัง้ยงัสง่เสรมิใหม้กีารจา้งงานของผูพ้กิาร เป็นการเปิดโอกาสใหผู้พ้กิารไดม้งีานท า 
พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องรับทราบร่วมกันกับต้นสงักัดเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับรายละเอียด 
เป้าหมาย ตวัชีว้ดัหลกัของงานทีท่ าตามระบบของบรษิทัฯ อกีทัง้ยงัสง่เสรมิสนบัสนุนพนกังานขององคก์ร
ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ใหม้คีวามกา้วหน้าในอาชพีเพื่อเป็นก าลงัหลกัในการพฒันาองคก์รต่อไป 

ในปัจจุบนัธุรกจิในภาคอุตสาหกรรมจะมแีนวโน้มการน าเอาเครื่องจกัรและเทคโนโลยเีขา้มาใช้เพื่อ
ทดแทนแรงงานคนและลดตน้ทุนการผลติมากขึน้ แต่แรงงานคนหรอืทรพัยากรมนุษยน์ัน้ยงัคงเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอุตสาหกรรมท่าเรือและคลงัสนิค้าซึ่งเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมการผลติที่ยงัคงต้องพึ่งพาแรงงานคนจ านวนมาก ทัง้ในส่วนของการขนถ่ายน ้าตาลและ
สนิคา้อื่น การจดัเรยีง เป็นต้น ทุกกระบวนการลว้นต้องอาศยัแรงงานคนเป็นก าลงัหลกั ดว้ยเลง็เหน็ถึง
ความส าคญัของทรพัยากรมนุษย์นี้ กลุ่มบรษิัทจงึได้ด าเนินธุรกจิภายใต้กรอบของการเคารพสทิธดิา้น
แรงงานและสทิธมินุษยชนเสมอมา โดยบรษิทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายดา้นสทิธมินุษยชน นโยบายดา้นการ
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ใชแ้รงงานบงัคบั นโยบายดา้นการใชแ้รงงานเดก็ นโยบายดา้นการเลอืกปฏบิตั ินโยบายดา้นเสรภีาพใน
การสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง นโยบายดา้นความรบัผดิชอบทางสงัคมและแรงงาน นโยบายดา้น
สทิธแิละหน้าทีข่องนายจา้งและลูกจา้ง รวมถงึนโยบายการล่วงละเมดิหรอืคุกคามทางเพศในการท างาน 
และเผยแพร่อย่างแพร่หลายในบรษิทัฯ ทัง้ในส่วนของ อเีมล ์อนิทราเนต ไลน์กลุ่ม และการตดิประกาศ 
รวมทัง้การบงัคบัใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย  

บริษัทและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกส่วนพยายามผลกัดนันโยบายและแนวทางต่าง ๆ ที่จะช่วยกนัพฒันา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานที่ถือเป็นแรงงานส าคญัขององค์กรให้ดีขึ้น รวมทัง้การสร้าง
มาตรฐานการสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหด้ขีึน้ ยิง่ขึน้เช่นดยีวกนั 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยงัได้จดัสวสัดิการและสิง่อ านวยความสะดวกนอกเหนือจากที่กฏหมาย
ก าหนดฯ ก าหนดใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิคุณภาพชวีติและเพิม่ความมัน่คง
ในอนาคตของพนักงาน เช่น กองทุนเงินส ารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบตัิเหตุ 
โครงการบ้านสร้างสุข ซึ่งเป็นสวสัดกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัในอตัราดอกเบี้ยพเิศษส าหรบัพนักงาน
บรษิทัฯ ผ่านธนาคารทีส่นับสนุน รวมถงึสวสัดกิารเงนิกูย้มืและเงนิช่วยเหลอืตามวาระต่าง ๆ รวมไปถงึ
การส่งเสรมิใหเ้กดิความสมดุลระหว่างการท างานและการด ารงชวีติของพนักงาน โดยจดัสรรวนัลาหยุด
พกัผ่อนใหต้ามความเหมาะสม 

ในด้านสทิธิและเสรีภาพ กลุ่มบริษัทได้จดัท าข่าวประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทาง intranet และ Line 
Group เพื่อให้พนักงานได้รบัทราบข้อมูลข่าวสารและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างทัว่ถึงและ
ทนัท่วงท ีรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนัจะเป็น
ประโยชน์แก่พนกังานและการพฒันาขององคก์รต่อไป 

กลุ่มบรษิทั ไดใ้หค้วามส าคญัต่อพนักงานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ ไม่มกีารแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา 
ไม่ว่าเพศหญงิหรอืชาย โดยส านักงานทุกคนต่างมสีทิธเิท่าเทยีมกนัและไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาค 
และมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามต าแหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และในการพิจารณาปรับ
ต าแหน่งหรือเงินเดือนของพนักงานบริษัท ได้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
ผูบ้รหิารจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิการ
เสรมิสรา้งความรู ้ผ่านการอบรมภายในและภายนอกบรษิทั เพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต 
อกีทัง้บรษิทัยงัมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีเพื่อสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานภายในบรษิทั 

มาตรฐานแรงงานไทยเป็นเรื่องทีก่ลุ่มบรษิทัใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก การสรา้งมาตรฐานแรงงาน
ที่ดีเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐาน และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้  
บริษทัมัน่คง พนักงานมัง่คัง่ ประเทศไทยยัง่ยืน 

บริษทัมัน่คง 
1. สนิคา้และบรกิารไดร้บัการยอมรบัในเรื่องแหล่งผลติทีน่่าเชื่อถอืและไวว้างใจเกีย่วกบัการบรหิาร

จดัการแรงงานที่เป็นธรรม ค านึงถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านแรงงานที่มกีารด าเนินการ
อย่างมมีาตรฐาน 

2. เป็นเครื่องมอืทางการตลาดในการแขง่ขนัทางธุรกจิในเวทกีารคา้ 
3. มภีาพลกัษณ์ทีด่ ีสามารถประชาสมัพนัธใ์นทางสรา้งสรรคไ์ด้ 
4. สนบัสนุนและเคารพสทิธมินุษยชนทีป่ระกาศไวใ้นระดบัสากล 
5. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างนายจา้งและลกูจา้ง 
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พนักงานมัง่คัง่ 
1. มขีวญัก าลงัใจ มคีวามมัน่คงในการท างาน เพราะ สทิธมินุษยชนไดร้บัการปกป้อง 
2. ลกูจา้งไดร้บัการคุม้ครองใหไ้ดร้บัสทิธไิม่ต ่ากว่าทีก่ฏหมายก าหนด 
3. ลกูจา้งมเีสรภีาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน และมสีทิธใินการร่วมเจรจาต่อรอง 
4. ไม่เลอืกปฏบิตัใินการว่าจา้งแรงงาน อนัเนื่องจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่อง สญัชาต ิเชือ้

ชาต ิศาสนา อายุ เพศ ทศันคตสิว่นตวั และความพกิาร 
5. ลกูจา้งมคีวามปลอดภยั อาชวีอนามยัสภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ ี

ประเทศไทยยัง่ยืน 
1. สรา้งเสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิอย่างเสมอภาค และสามารถ

บรูณาการเขา้กบัเศรษฐกจิโลกไดอ้ย่างเป็นเลศิ 
2. ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศในเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการที่ผ่านการรับรองด้วยเกณฑ์

มาตรฐาน มกีารบรหิารจดัการแรงงานทีเ่ป็นธรรม และค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 

การพฒันาบคุลากร (G4-LA9) 
 เพื่อใหพ้นักงานมศีกัยภาพและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและมคีวามเจรญิกา้วหน้าใน
หน้าที่การงานในสายงานของตน บริษัทก าหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารบัการอบรมให้
สอดคลอ้งกบัทศิทางและกลยุทธข์องบรษิทั มกีารจดัอบรมทัง้ในบรษิทั โดยเชญิวทิยากรมาบรรยาย
และฝึกอบรมพนกังานในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการท างานรวมทัง้เรื่องจรยิธรรม และใหพ้นักงานเขา้
ร่วมอบรมและสมัมนาเพื่อเพิม่พนูความรูก้บับรษิทัอื่น ๆ ภายนอกบรษิทัดว้ย นอกจากนี้ บรษิทัมกีาร
วางแผนการอบรมและสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้สนับสนุนให้มีการ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานใน
องคก์ร 
 ส่วนหนึ่งของการบรหิารและพฒันาบุคลากร คอื การสร้างหลกัสูตรที่จ าเป็นต่อพนักงาน 
ประกอบดว้ย หลกัสตูรบงัคบั และหลกัสตูรเพื่อพฒันาศกัยภาพ 
 หลกัสูตรบงัคบั เป็นหลักสูตรที่พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรม และหลักสูตรที่
ออกแบบเฉพาะส าหรบัพนกังานทีป่ฏบิตัเิฉพาะดา้น 
หลกัสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
 เน้นการให้ข้อมูลและค าแนะน าเบื้องต้นของธุรกิจท่าเรือและคลงัสินค้า รวมทัง้ธุรกิจที่
เกี่ยวขอ้ง และการปลูกฝังค่านิยมองค์กร รวมถึงจรยิธรรมพนักงาน และนโยบายการต่อต้านการ
ทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อให้เขา้ใจการจดัโครงสร้างการบรหิารงานในองค์กร ประวตัิความเป็นมา และ
วฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้รูจ้กัผลติภณัฑ ์เทคโนโลยกีารผลติสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหพ้นกังานไดรู้จ้กั
และเขา้ใจสภาพแวดลอ้มขององคก์ร สามารถปรบัพฤตกิรรมเพื่อใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงานและสงัคม
การท างานภายในองคก์รไดอ้ย่างราบรื่นและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
หลกัสูตร ความปลอดภยัในการท างาน 
 เน้นความรูเ้รื่องความปลอดภยั จุดอนัตรายต่าง ๆ ในพืน้ทีก่ารท างาน เพื่อใหพ้นักงานได้
ตระหนักถึงความส าคัญ ความปลอดภัยในการท างาน โดยได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการท างาน เพื่อรูว้ธิกีารป้องกนั
อนัตรายทีอ่าจเกดิจากการปฏบิตังิาน 
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หลกัสูตร ระบบการบริหารคณุภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 
 เน้นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดพื้นฐานและขัน้ตอนของระบบการบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยพนกังานในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งมคีวามรู ้ความ
เชี่ยวชาญในงานของตนเอง และถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดในมาตรฐาน เรื่อง การผลิตสนิค้าและ
ให้บริการที่มี่คุณภาพเพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการเกิดความมัน่ใจในสินค้าที่ได้มาตรฐานระบบ
บรหิารงานคุณภาพในระดบัสากล 
หลกัสูตร FSSC 22000 (Food Safety) และ BRC 
 หลกัสูตรที่เน้นการจดัระบบความปลอดภยัด้านอาหาร FSSC 22000 (Food Safety) และ 
BRC โดยพนักงานในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งจะต้องได้รบัการอบรมในหลกัสูตรความปลอดภยัด้านอาหาร 
เพื่อการจดัท าแผนป้องกนัสิง่ทีอ่าจปนเป้ือนสู่การผลติ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่กบักลุ่มลูกคา้ในธุรกจิ
อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) 
 เพื่อให้พนักงานได้รบัทราบถงึขอ้ก าหนดในมาตรฐานแรงงานไทย ขอ้กฏหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้องเรื่องการมีอิสระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การไม่เลือกปฏิบตัิ การเคารพสทิธิ
มนุษยชน รวมทัง้เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในการท างาน เพื่อสร้างทศันคติที่ดีและ
เสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในสถานประกอบกิจการที่รองรับการขยายระบบธุรกิจ 
ในอนาคต 
 
หลกัสตูรเพ่ือพฒันาศกัยภาพ 
 กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนกัถงึการพฒันาทกัษะ การเรยีนรู ้และสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพใน
ด้านการท างานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจดัหลกัสูตรที่เน้นการเสรมิสร้างความรู้การบรหิาร 
การพฒันาภาวะผูน้ า และทกัษะต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์รสูพ่นักงานในแต่ละ
ระดบั เพื่อการพฒันาศกัยภาพใหเ้กดิประสทิธผิล ดงันี้ 
กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง 
 หลกัสูตรและเนื้อหาวชิาส าหรบักลุ่มนี้จะเน้นให้ความรู้ในเชงิการบรหิารงานใหม่ ๆ และ
ทกัษะการจดัการระดบัสงู เพื่อการก าหนดทศิทางขององคก์ร และเป้าหมายใหเ้กดิผลตามทีว่างแผน
ไว ้เพื่อใหเ้ท่าทนักบัความเปลีย่นแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเรว็ ซึง่ในกลุ่มผูบ้รหิารระดบัสงูนี้เน้นไปที่
หลักสูตร เช่น หลักสูตรการคิดและการเขียนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Executive), 
Directors Strategic Workshop, หลกัสตูรการบรหิารความเสีย่ง เป็นตน้ 
กลุ่มพนักงานระดบัจดัการ 
 หลกัสตูรและเนื้อหาวชิาส าหรบักลุ่มนี้เน้นใหค้วามรูใ้นเชงิการบรหิาร และการจดัการทัว่ ๆ 
ไป เพื่อวางแผนการบรหิารทีม่ปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ และพฒันาภาวะผูน้ าสู่การเจรญิเตบิโตทีย่ ัง่ยนื
ในองคก์ร ไดแ้ก่ หลกัสตูรโครงการพฒันาผูบ้รหิาร Mini MBA, การบรหิารงานบุคคลส าหรบัผูจ้ดัการ 
(HR for non HR), การพัฒนาผู้น าในบทบาทการสอนงาน (The Leader as Coach), การพัฒนา
ศกัยภาพส าหรบัผู้บริหาร (Competency for Executive Management), การบริหารผลงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ (Effective Performance Management System), การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 
(Business Continuity Management System) เป็นตน้ 
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กลุ่มพนักงานระดบับงัคบับญัชา 
 เน้นความรู้และทกัษะในสายงานของตนเอง เสริมสร้างศิลปะในการสื่อสาร รวมทัง้การ
ท างานเป็นทมีเพื่อพฒันาทกัษะในการสื่อสาร ประสานสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างพนักงาน และการสร้าง
ทศันคติในการท างานทีด่มีาสู่องค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนเสรมิทกัษะการปฏบิตัิงานใหเ้กดิประสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ การน าเสนออย่างมปีระสทิธภิาพ (Effective Presentation Technique) การพฒันา
ทกัษะหวัหน้างาน และการเป็นพีเ่ลีย้งในองคก์ร, การเจรจาต่อรองเพื่อประสทิธผิล (negotiation for 
Results) และการเขยีนหนังสอืโต้ตอบ หนังสอืราชการ การเขยีนรายงานเพื่อการน าเสนออย่างมี
ประสทิธภิาพ เป็นตน้ 
กลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
 พนักงานในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกดิทกัษะในการปฏบิตังิานและเพิม่เตมิความรู้ในเรื่องหน้าที่
ของตนเอง รวมทัง้เสรมิสรา้งความรูเ้บือ้งตน้ในกจิกรรมเพิม่ผลผลติต่าง ๆ ทีเ่ป็นเครื่องมอืในการชว่ย
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เช่น ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง กิจกรรม 5ส. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC), 
กจิกรรมเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างาน (Safety), การต่อต้านการทุจรติและการคอร์รปัชัน่ 
(Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เป็นตน้ 
 
การสร้างวฒันธรรมองคก์รเพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน 
 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมัน่จะสร้างองค์กรไปสู่วิสยัทศัน์ที่ตัง้ไว้ด้วยการเติบโตอย่างยัง่ยืนของ
องค์กร โดยการสร้างค่านิยมขององค์กร (Core Values) ที่ครอบคลุมลกัษณะที่พึงประสงค์ และ
สือ่สารใหทุ้กคนในองคก์รไดร้บัทราบ เขา้ใจและปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องใหพ้ฒันาเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 ค่านิยมขององคก์ร (Core Values) คอื D-I-S-C ประกอบดว้ย 

D – Discipline  หมายถงึ วนิยัการท างาน 
o เราจะมีวินัยในการท างาน โดยท างานอย่างมีมาตรฐาน  (Standard)  มีความปลอดภัย  

ทัง้ Safety และระบบ Security  (3S) 
o เราจะประพฤตปิฏบิตัติาม กฏระเบยีบของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 
o เราจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน  และจะไม่ยอมให้งานที่ไม่ได้คุณภาพ ผ่านออกไปสู่ลูกค้า  

โดยเดด็ขาด 
o เราจะไม่เขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืยุ่งเกี่ยวกบั ยาเสพติด การพนัน ทุกชนิด ไม่ว่าจะทางตรงหรอื

ทางออ้ม 
o เราจะร่วมกนัสรา้งสิง่แวดลอ้มในการท างานทีด่ ี

 

I – Integrity หมายถงึ ความซื่อสตัย ์
o เราจะท างานดว้ยความซื่อสตัย ์
o เราจะร่วมกนั ปกป้อง ผลประโยชน์ของบรษิทัทีเ่ป็นธรรม    
o เราจะไม่ยนิยอม ใหเ้กดิการทุจรติในองคก์ร 
o เราจะร่วมกัน สอดส่อง ดูแลสิ่งผิดปกติ พฤติกรรมหรือการกระท าใดๆอันส่อไปในทางทุจริต          

ต่อองคก์ร 
o เราจะไม่ท าการเปิดเผย คดัลอก ท าส าเนา ข้อมูล ของต่างๆอนัเป็นความลบัของบรษิัทให้บุคคล         

ภายนอกโดยเดด็ขาด 
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S – Service Mind หมายถงึ ใจรกับรกิาร 
o เราจะบรกิารดว้ยใจรกั สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 
o เราจะร่วมกนัสรา้งผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม ระหว่างคู่คา้ของเรา 
o เราจะเตรยีมความพรอ้ม เพื่อใหบ้รกิารลกูคา้อย่างรวดเรว็ทีส่ดุ  
o เราจะใหบ้รกิารทีด่ทีีส่ดุต่อลกูคา้ทุกรายของบรษิทัอย่างเท่าเทยีมกนั 
o เราจะใชถ้อ้ยค า ทกัษะในการสือ่สารทีด่ ีต่อลกูคา้ทุกราย เพื่อเกดิความเขา้ใจและชดัเจนใหม้ากทีส่ดุ 
o เราจะใหค้วามส าคญั พรอ้มทัง้เอาใจใส ่กระตอืรอืรน้ ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในทุกกรณี 
o เราจะใหบ้รกิารอย่างสภุาพอ่อนโยน มอีธัยาศยัทีด่ต่ีอลกูคา้ 

 

C – Competency หมายถงึ ความสามารถ 
o เราจะท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพ  ประสทิธผิล สงูสดุในองคก์ร 
o เราจะร่วมกนัควบคุมตน้ทุน ประหยดัค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็น 
o เราจะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ดีเข้ามาท างานในองค์กร โดยพิจารณาจากความสามารถ          

คุณธรรม เป็นหลกั 
o เราจะประเมนิผลงาน พจิารณาค่าตอบแทน ตามผลงานทีใ่หก้บัองคก์ร 
o เราจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะ  การฝึกอบรม เพื่อยกระดับฝีมือในการท างานของพนักงานให้

ทดัเทยีมสากล ( Skill Level )  
o เราจะน าอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใชท้ีท่นัสมยั มาใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 

 

ความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 
 กลุ่มบรษิทัฯ มกีารส ารวจขอ้กงัวลของชุมชนและสงัคมโดยรอบบรษิทัเกีย่วกบัผลกระทบทางลบจากการด าเนนิ
ธุรกจิของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ และระหว่างการส ารวจขอ้กงัวลดงักล่าว บรษิทัฯ ยงัไดน้ าผลติภณัฑค์ุณภาพของบรษิทั
ฯ ในดา้นต่างๆ ไปแจกใหป้ระชาชนชุมชนโดยรอบ เพื่อใหชุ้มชนโดยรอบบรษิทัมีสุขภาพทีด่ ีอาทเิช่น การแจกน ้ามนั
ปาลม์โอเลอนิตราราชา ทีอุ่ดมไปดว้ยวติามนิ และโอเมกา้ ใหแ้ก่ชุมชนโดยรอบระหว่างการส ารวจขอ้กงัวลดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

และภายหลงัการส ารวจขอ้กงัวลของชุมชนและสงัคมโดยรอบบรษิทัเกีย่วกบัผลกระทบทางลบจากการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัทุกครัง้ บรษิทัไดน้ าผลส ารวจดงักล่าวมารายงานต่อผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อแกไ้ขปรบัปรุง และลดความ
เสยีหายต่อชุมชนและสงัคมทัง้ทางตรงทางออ้ม หรอืหากคราวใดทีไ่ม่พบปัญหา บรษิทัฯ ยงัมกีระบวนการดูแลชุมชน
และสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสงัคม และสร้างประโยชน์แบบยัง่ยนืให้แก่ชุมชนโดยรอบและ
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โดยรวมมาอย่างยาวนาน ทัง้ในส่วนของการส่งเสรมิอาชพีใหแ้ก่ชุมชน การจดักจิกรรมเทกระจาดทุกปี การจดักจิกรรม
มวลชนสมัพนัธ ์กจิกรรมแบ่งปันเพื่อน้อง กจิกรรมบรจิาคปฏทินิไม่ใชแ้ลว้เพื่อท าอกัษรเบลลใ์หค้นตาบอด กจิกรรมปลกู
ป่าชายเลน เป็นตน้  
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G4-6 Countries where the organization operates Part 1- P15

G4-11 Percentage of total employees covered by collective bargaining agreements Not applicable

G4-12 Organization's supply chain Part 3- P6

G4-9 Scale of the organization Part 1- P17-26

G4-10 Total Employees Part 1- P67-68

G4-15
Externally developed economic, environmental and social charters, 

principles, or other initiatives to which the organization subscribes or which 

it endorses

Part 3- P5-20

G4-16 Membership of associations Not applicable

G4-13
Significant changes during to the reporting period in size, structure, 

ownership, supply chain
Not applicable

G4-14 Precautionary Approach Part 1- P27-28

G4-18 Process for defining the report content and the aspect boundaries Part 3- P1-3

G4-19 Material aspects Part 3- P4

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 Subsidiaries Company Part 1- P13,17-26

G4-23
Report significant changes from previous reporting periods in the scope and 

aspect boundaries
Not applicable

Stakeholder Engagement

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization Part 3- P5

G4-20 Aspect boundary within the organization Part 3- P4

G4-21 Part 3- P4

G4-22 Effect of any restatements of information provided in previous reports

Aspect boundary outside the organization
Not applicable

G4-27 Topics and concerns that have been raised through stakehodler engagement Part 3- P5

G4-28 Reporting period Part 3- P1

Report Profile

G4-25 Basis for identifying and selecting stakeholders Part 3- P4

G4-26 Approach to stakeholder engagement Part 3- P5

G4-31 Contact point for questions regarding the report or its contents Part 3- P22

G4-32 GRI content index

G4-29 Date of most recent previous report Part 3- P1

G4-30 Reporting cycle Part 3- P1

Ethics and Integrity

G4-56 Organization values, principles, standards and norms
Part 1- P71-72,

Part 3- P18-19

G4-33 External assurance Not applicable

Part 3- P21

G4-34 Governance structure of the organization Part 1- P44-65

Governance
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Specific Standard Disclosures

Material Aspects
DMA and 

Indicators
Description Page Omissions External Assurance

Economic Performance G4-EC1 Direct economic value generated and distributed Part 2- P1-61 No External Assurance

G4-EC3
Defined benefit plan obligations and other 

retirement plans
Part 1- P68

Energy G4-EN3 Energy consumption within the organization Part 3- P8-9

Water G4-EN8 Water withdrawal by source Part 3- P9

Emission G4-EN15
Direct greenhouse gas (GHG) emissions 

(Scope1)
Part 3- P9

G4-EN16
Direct greenhouse gas (GHG) emissions 

(Scope2)
Part 3- P9

G4-EN21
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and 

other significant air emissions
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

Types of injury and rates of injury, occupational 

diseases, lost days, and absenteeism, and 

number of work-related fatalities

Part 3- P12-13

Training and Education GA-LA9 Average hours of training per year and employee Part 1- P69-70
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4.1 ตารางสรุปงบการเงนิ 
 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน)  

4. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Mangement Discussion and Analysis: MD&A) 

2562 % 2563 % 2564 %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 117,289                2.30     120,198                2.56     130,743                2.51     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 299,277                5.86     236,161                5.03     254,908                4.89     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                       -       500                       0.01     500                       0.01     
สินคา้คงเหลือ 545,879                10.69   336,364                7.16     781,002                14.97   
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 62,374                  1.22     42,927                  0.91     11,814                  0.23     
สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์ -                       -       436                       0.01     2,684                    0.05     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,148                  0.30     12,115                  0.26     9,494                    0.18     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,039,967             20.36   748,701                15.94   1,191,145             22.84   
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 831                       0.02     824                       0.02     817                       0.02     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       -       -                       -       -                       -       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7,937                    0.16     9,879                    0.21     11,362                  0.22     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,031,627             78.92   3,887,525             82.79   3,970,051             76.11   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                       -       25,169                  -       21,518                  0.41     
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 4,788                    0.09     9,148                    0.19     10,321                  0.20     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23,534                  0.46     14,603                  0.31     10,773                  0.21     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,068,717             79.64   3,947,148             84.06   4,024,842             77.16   
รวมสินทรัพย์ 5,108,684             100.00 4,695,849             100.00 5,215,987             100.00 

หนีสิ้น
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 581,858                11.39   297,000                6.32     607,622                11.65   
เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 114,072                2.23     86,509                  1.84     109,291                2.10     
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 102,400                2.00     56,400                  1.20     26,400                  0.51     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,467                    0.03     5,331                    0.11     7,391                    0.14     

หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ -                       -       5,240                    0.11     1                           0.00     
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 19,751                  0.39     14,612                  0.31     13,319                  0.26     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18,947                  0.37     16,136                  0.34     17,600                  0.34     

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 838,495                16.41   481,228                10.25   781,624                14.99   
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 169,892                3.33     79,500                  1.69     53,100                  1.02     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,665                    0.11     12,953                  0.28     9,350                    0.18     
เงินมดัจ ารับ 1,504                    0.03     2,075                    0.04     2,024                    0.04     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,888                  0.25     14,545                  0.31     17,277                  0.33     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 388,817                7.61     380,528                8.10     416,487                7.98     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 827                       0.02     661                       0.01     315                       0.01     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 579,593                11.35   490,262                10.44   498,553                9.56     
รวมหนีสิ้น 1,418,088             27.76   971,490                20.69   1,280,177             24.54   

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 191,664                3.75     191,664                4.08     191,664                3.67     
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 191,664                3.75     191,664                4.08     191,664                3.67     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 17,424                  0.34     17,424                  0.37     17,424                  0.33     
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว : ทุนส ารองตามกฎหมาย 19,200                  0.38     19,200                  0.41     19,200                  0.37     
ยงัไม่ได้จดัสรร 1,373,946             26.89   1,445,284             30.78   1,528,457             29.30   

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,628,834             31.88   1,591,054             33.88   1,718,726             32.95   
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 3,231,068             63.25   3,264,626             69.52   3,475,471             66.63   

ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 459,528                9.00     459,733                9.79     460,339                8.83     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,690,596             72.24   3,724,359             79.31   3,935,810             75.46   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,108,684             100.00 4,695,849             100.00 5,215,987             100.00 

ฐานะการเงิน
งบตรวจสอบ
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งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนรวม 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 
 
 

2562 % 2563 % 2564 %
(ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,848                     0.10       12,891                   0.35       12,692                   0.33       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 42,718                   1.16       21,302                   0.58       47,929                   1.24       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,000                   0.73       -                        -         -                        -         
สินคา้คงเหลือ 1,462                     0.04       1,765                     0.05       1,430                     0.04       
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 62,374                   1.69       42,927                   1.17       11,814                   0.31       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,280                     0.03       1,182                     0.03       577                        0.01       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 138,682                 3.75       80,067                   2.19       74,442                   1.93       
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 363                        0.01       361                        0.01       357                        0.01       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,519,417              41.13     1,568,600              42.88     1,630,725              42.27     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 296,615                 8.03       291,272                 7.96       281,708                 7.30       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,710,891              46.31     1,683,898              46.04     1,835,813              47.59     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                        -         2,880                     0.08       1,864                     0.05       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 28,378                   0.77       30,740                   0.84       32,643                   0.85       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,555,664              96.25     3,577,751              97.81     3,783,110              98.07     
รวมสินทรัพย์ 3,694,346              100.00   3,657,818              100.00   3,857,552              100.00   

หนีสิ้น
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 253,000                 6.85       265,000                 7.24       180,001                 4.67       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -         78,000                   2.13       170,000                 4.41       
เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 42,810                   1.16       19,779                   0.54       18,501                   0.48       
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -         62,000                   1.69       27,000                   0.70       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 102,400                 2.77       56,400                   1.54       26,400                   0.68       
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 916                        0.02       947                        0.03       2,076                     0.05       

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 6,347                     0.17       -                        -         161                        0.00       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,041                     0.14       2,506                     0.07       2,658                     0.07       

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 410,514                 11.11     484,632                 13.25     426,797                 11.06     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 137,000                 3.71       58,000                   1.59       93,000                   2.41       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 169,892                 4.60       79,500                   2.17       53,100                   1.38       
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,614                     0.10       2,667                     0.07       592                        0.02       
เงินมดัจ ารับ 19,648                   0.53       20,001                   0.55       18,856                   0.49       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,354                     0.14       5,667                     0.15       6,728                     0.17       
หน้ีสินทางภาษีรอการตดับญัชี 253,036                 6.85       252,448                 6.90       287,070                 7.44       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 464                        0.01       -                        -         -                        -         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 589,008                 15.94     418,283                 11.44     459,346                 11.91     
รวมหนีสิ้น 999,522                 27.06     902,915                 24.68     886,143                 22.97     

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 191,664                 5.19       191,664                 5.24       191,664                 4.97       
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 191,664                 5.19       191,664                 5.24       191,664                 4.97       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 17,424                   0.47       17,424                   0.48       17,424                   0.45       
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว : ทุนส ารองตามกฎหมาย 19,200                   0.52       19,200                   0.52       19,200                   0.50       
ยงัไม่ได้จดัสรร 1,373,946              37.19     1,445,284              39.51     1,528,457              39.62     

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,092,590 29.57     1,081,331 29.56     1,214,664 31.49     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,694,824              72.94     2,754,903              75.32     2,971,409              77.03     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,694,346              100.00   3,657,818              100.00   3,857,552              100.00   

ฐานะการเงิน งบตรวจสอบ
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2562 % 2563 % 2564 %

รายได้จากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 2,007,480               77.47     1,860,777               82.26      1,586,966               78.22      

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 30,550                     1.18       27,900                     1.23        31,216                     1.54        

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 553,155                   21.35     373,303                   16.50      410,653                   20.24      

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 2,591,185               100.00   2,261,980               100.00   2,028,835               100.00   

ต้นทุนจากการด าเนินงาน

ตน้ทนุขาย 1,744,477               67.32     1,571,208               69.46      1,273,902               62.79      

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 21,970                     0.85       19,447                     0.86        31,113                     1.53        

ตน้ทนุจากการให้เช่าและบริการ 319,536                   12.33     244,052                   10.79      256,391                   12.64      

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 2,085,983               80.50     1,834,707               81.11      1,561,406               76.96      

ก าไรขั้นต้น 505,202                   19.50     427,273                   18.89      467,429                   23.04      

รายไดอ่ื้น 25,033 0.97       22,519 1.00 14,240 0.70

ก าไร(ขาดทนุ)จากสญัญาอนุพนัธ์ -                           -           (4,781)   (0.21) 7,486 0.37        

คา่ใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (44,054)   (1.70)   (41,884)   (1.85)   (41,793)   (2.06)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   (206,631)   (7.97)   (188,272)   (8.32)   (211,168)   (10.41)

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 279,550 10.79 214,855 9.50 236,194 11.64

ตน้ทนุทางการเงิน   (32,882)   (1.27)   (17,681)   (0.78)   (9,704)   (0.48)

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 246,668 9.52 197,174 8.72        226,490 11.16      

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้   (45,894)   (1.77)   (39,744)   (1.76)   (51,886)   (2.56)

ก าไรสุทธิส าหรับปี 200,774 7.75       157,430 6.96 174,604 8.61

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 165,426 6.38       132,718 5.87 149,180 7.35
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 35,348 1.36       24,712 1.09 25,424 1.25

ก าไรสุทธิส าหรับปี 200,774 7.75       157,430 6.96        174,604 8.61        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.43                          0.35                          0.39                          

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : พนัหุ้น) 383,327 383,327 383,327

งบก าไร (ขาดทุน) งบตรวจสอบ
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                     แบบ 56-1 One Report 2564 

หน่วย : พนับาท 

 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2562 % 2563 % 2564 %
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 30,550                    9.63         27,900                    15.50        31,216                    16.58        

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 286,698                 90.37      152,062                 84.50        157,078                 83.42        

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 317,248                 100.00    179,962                 100.00      188,294                 100.00      

ต้นทุนจากการด าเนินงาน

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 21,970                    6.93         19,447                    10.81        31,113                    16.52        

ตน้ทนุการจากการให้เช่าและบริการ 102,985                 32.46      51,292                    28.50        51,603                    27.41        

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 124,955                 39.39      70,739                    39.31        82,716                    43.93        

ก าไรขั้นต้น 192,293                 60.61      109,223                 60.69        105,578                 56.07        

รายไดอ่ื้น 22,453 7.08         19,691 10.94        19,337 10.27        

คา่ใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (2,782)   (0.88)   (2,661)   (1.48)   (1,589)   (0.84)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   (83,198)   (26.22)   (72,692)   (40.39)   (73,229)   (38.89)

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 128,766 40.59 53,561 29.76 50,097 26.61

ตน้ทนุทางการเงิน   (23,226)   (7.32)   (15,445)   (8.58)   (9,603)   (5.10)

ส่วนแบง่ก าไรจากบริษทัยอ่ยท่ีใช้วิธีส่วนไดเ้สีย 81,766 25.77      102,990 57.23 117,001 62.14

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 187,306 59.04 141,106 78.41 157,495 83.64

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้   (21,880)   (6.90)   (8,388)   (4.66)   (8,315)   (4.42)

ก าไรสุทธิส าหรับปี 165,426 52.14 132,718 73.75 149,180 79.23

ก าไรต่อหุ้นส่วนขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.43                        0.35                        0.39                        

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : พนัหุ้น) 383,327 383,327 383,327

งบตรวจสอบงบก าไร (ขาดทุน)
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                     แบบ 56-1 One Report 2564 

หน่วย : พนับาท 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสดรวม 
ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2564
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 200,774 157,430 174,604
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 3,460   (687) 311
ขาดทุนจากราคาทุนของสินคา้สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (โอนกลบัรายการ) 1,581   (264)   (1,228)
โอนกลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์   (2,882)   (482) -                        
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 3,061 -                        -                        
ขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,496 -                        437
ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจ าหน่าย 7 7 7
ค่าเส่ือมราคา 141,114 129,602 114,980
ค่าเส่ือมราคา-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                        7,462 7,714
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์   (1,510) 1,219   (2,706)
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน   (11)   (48)   (8)
(ก าไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมสญัญาอนุพนัธ์ -                        4,804   (2,683)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 3,882                    2,407                    2,780
ดอกเบ้ียรับ   (283)   (624)   (307)
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า -                        640 633
ดอกเบ้ียจ่าย 32,882                  16,623                  8,601                    
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45,894 39,744 51,887

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 430,465 357,833 355,022
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   (38,548) 63,743   (19,099)
สินคา้คงเหลือ 324,719 209,172   (443,410)
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 24,852 19,929 31,113
สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์ -                        -                        436
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 972                       -                        -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,895 1,618 703
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,593   (799) 1,622

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน   (107,829)   (27,469) 24,514
หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ -                          (23)   (5,239)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,716   (2,810) 1,463
เงินมดัจ ารับจากค่าเช่าโกดงัและท่ีดิน   (487) 571   (51)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   (911)   (750) -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 709   (165)   (346)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 640,146 620,850   (53,272)
รับดอกเบ้ียรับ 282 621 348
รับภาษีเงินได้ 4,508 2,452 4,985
จ่ายภาษีเงินได้   (51,916)   (49,108)   (53,651)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 593,020 574,815   (101,590)

งบตรวจสอบ
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                     แบบ 56-1 One Report 2564 

หน่วย : พนับาท 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 
ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2564
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                          (500) -                        
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน   (289)   (89)   (901)
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   (102,942)   (43,007)   (36,672)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,625                    3,385                    6,115                    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        2,000                    -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน   (99,606)   (38,211)   (31,458)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   (237,414)   (284,858) 310,622
เงินสดจ่ายเจ้าหน้ีทรัพยสิ์น   (11,823)   (4,089)   (4,085)
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 82,292 50,007 -                        
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   (199,398)   (186,400)   (56,400)
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า   (791)   (5,871)   (6,239)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย   (33,114)   (16,666)   (8,393)
เงินปันผลจ่าย   (61,332)   (61,332)   (67,082)
เงินสดจ่ายปันผลใหผู้มี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย   (29,452)   (24,486)   (24,830)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน   (491,032)   (533,695) 143,593

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,382 2,909 10,545

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 114,907 117,289 120,198

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 117,289 120,198 130,743

งบตรวจสอบ
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                     แบบ 56-1 One Report 2564 

หน่วย : พนับาท 

บริษัท  ไทยชูการ์  เทอร์มเินิล้  จ ากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ 

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2562 2563 2564
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 165,426 132,718 149,180
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

โอนกลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์   (2,882)   (482) -                     
ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจ าหน่าย 3 3 3
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัยอ่ยท่ีใช้วิธีส่วนได้เสีย   (81,766)   (102,990)   (117,001)
ค่าเส่ือมราคา 34,811 27,618 27,837
ค่าเส่ือมราคา-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                     1,017 1,017
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์   (415)   (309)   (2,570)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 1,936 1,045 1,061
ดอกเบ้ียรับ   (2,269)   (473)   (85)
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า -                     142                     111                     
ดอกเบ้ียจ่าย 23,226                15,303                9,493                  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21,880                8,388                  8,315                  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 159,950 81,980 77,361
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   (24,717) 21,336   (26,627)
สินคา้คงเหลือ   (931)   (303) 336
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 24,852 19,929 31,113
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   (705) 98 604
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   (3,589)   (2,362)   (1,903)

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 7,384   (20,011)   (1,212)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,893   (2,534) 151
เงินมดัจ ารับจากค่าเช่าโกดงัและท่ีดิน 2,184 353   (1,144)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   (891)   (732) -                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 464   (464) -                     

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 165,894 97,290 78,679
รับดอกเบ้ียรับ 2,449                  553                     85                       
จ่ายภาษีเงินได้   (19,405)   (12,509)   (7,127)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 148,938 85,334 71,637

งบตรวจสอบรายการ
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                     แบบ 56-1 One Report 2564 

หน่วย : พนับาท 

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

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2562 2563 2564
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,000                87,000                -                     
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   (82,000)   (60,000) -                     
เงินสดรับจากเงินปันผล 64,740 53,760 54,902
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน   (336)   (89)   (901)
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์   (56,252)   (14,477)   (2,436)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                     31 4,000
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 637                     2,000 -                     

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 3,789 68,225 55,565
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 74,000 12,000   (84,999)
เงินสดจ่ายเจ้าหน้ีทรัพยสิ์น   (1,757)   (3,382)   (410)
เงินสดรับเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000 78,000 120,000
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   (48,000)   (17,000)   (28,000)
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 82,292 50,007 0
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   (199,398)   (186,400)   (56,400)
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า   (608)   (1,058)   (1,058)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย   (23,123)   (15,351)   (9,452)
เงินปันผลจ่าย   (61,332)   (61,332)   (67,082)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน   (167,926)   (144,516)   (127,401)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ   (15,199) 9,043   (199)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 19,047 3,848 12,891

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3,848 12,891 12,692

รายการ งบตรวจสอบ
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13.1.3  อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 1.24                    1.56                    1.52                    
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว  เท่า 0.50                    0.74                    0.49                    
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.58 0.87   (0.16)
อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 9.23                    8.45                    8.26                    
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 39.55                  43.20                  44.19                  
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 2.49                    3.61                    2.34                    
ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย วนั 146.59                101.11                155.99                
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี เท่า 12.10                  18.29                  15.95                  
ระยะเวลาการช าระหน้ี วนั 30.17                  19.96                  22.89                  
วงจรเงินสด วนั 133.53 110.99 177.29

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ % 19.50                  18.89                  23.04                  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 9.82                    8.50                    10.57                  
อตัราก าไรอ่ืน % 0.97                    1.00                    1.07                    
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 233.00 382.06   (47.37)
อตัราก าไรสุทธิ % 7.67                    6.89                    8.51                    
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 5.52                    4.25                    4.56                    

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 3.80                    3.21                    3.52                    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 8.37                    7.35                    7.46                    
อตัราหมนุของสินทรัพย ์ เท่า 0.50                    0.47                    0.41                    

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.38                    0.26                    0.33                    
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี เท่า 0.83                    1.05                    0.57                    
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า 8.44                    12.89                  28.14                  
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 30.55                  38.96                  38.42                  
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.16                    0.16                    0.18                    
ก าไรสุทธิต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ บาท 0.43                    0.35                    0.39                    
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 9.63                    9.72                    10.27                  

อัตราส่วนทางการเงนิรวม หน่วย
งบตรวจสอบ
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4.2.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ   
 

4.2.1  ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

2562 2563 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 0.34                    0.17                    0.17                    
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว  เท่า 0.11                    0.07                    0.14                    
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.39 0.19 0.16
อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 10.42                  5.62                    5.44                    
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 35.03                  64.95                  67.10                  
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี เท่า 3.27                    2.26                    4.32                    
ระยะเวลาการช าระหน้ี วนั 111.63                161.51                84.50                  
วงจรเงินสด วนั   (73.68)   (88.23) 1.34

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ % 60.61                  60.69                  56.07                  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 33.51                  18.82                  16.34                  
อตัราก าไรอ่ืน % 7.08                    10.64                  10.27                  
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 140.09                251.95                232.89                
อตัราก าไรสุทธิ % 48.70                  66.47                  74.85                  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 6.80 4.87 5.21

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 4.78                    3.61                    3.97                    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 6.03                    4.52                    4.84                    
อตัราหมนุของสินทรัพย ์ เท่า 0.10                    0.05                    0.06                    

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.37                    0.33                    0.30                    
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี เท่า 0.34                    0.50                    0.49                    
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า 9.10                    10.20                  17.68                  
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 37.08                  46.21                  44.97                  
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.16                    0.16                    0.18                    
ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาท 0.43                    0.35                    0.39                    
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 7.03                    7.19                    7.75                    

อัตราส่วนทางการเงนิเฉพาะกิจการ หน่วย
งบตรวจสอบ
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4.2.1.1  ภาพรวมการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 

บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2564 จ านวน 2,050.56 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 จ านวน 2,284.50 ลา้นบาท 
ลดลงจ านวน 233.94 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 10.24 

  

  ในปี 2564 บริษัทจึงมีโครงสร้างรายได้เปล่ียนแปลงจากปีท่ีผ่านมาโดยมีรายได้รวม 2 ,050.56 ล้านบาท              
แบ่งออกเป็น รายได้จากการขายแป้งสาลีจ านวน 1,483.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.33 รายได้ค่าธรรมเนียม                
ขนถ่ายและบริการจ านวน 74.48 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.63 รายได้ค่าเก็บรักษาสินคา้จ านวน 26.07 ลา้นบาท หรือ              
คิดเป็นร้อยละ 1.27 รายไดจ้ากการขายน ้ ามนัปาล์มจ านวน 86.12 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.20 รายไดจ้ากการขาย
กระสอบพลาสติกจ านวน 5.25 ลา้นบบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26 รายไดค้่าเช่าคลงัสินคา้และค่าเช่าโรงงานจ านวน 8.70 
ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.42 รายไดรั้บผลิตและบรรจุน ้ ามนัพืชจ านวน 181.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.85 รายไดบ้ริการ
ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์จ านวน 118.31 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 รายไดข้ายอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 31.22 ลา้น
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.52 รายไดธุ้รกิจบรรจุภณัฑ์จ านวน 2.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14  รายไดจ้ากการขาย
สินคา้อ่ืนจ านวน 9.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46 รายไดค้่าเช่าหอ้งพกัอาศยัจ านวน 1.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.08 และรายไดอ่ื้นรวมจ านวน 21.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.06 ของรายไดร้วม ท าใหร้ายไดร้วมในปี 2564  เปรียบเทียบ
กบัปี 2563  เพ่ิมข้ึนจ านวน 233.94  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.24   

 

บริษทัมีก าไรสุทธิรวมในปี 2564 จ านวน 149.18 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิรวมจ านวน 
132.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 16.46 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.40 

ปัจจยัส าคญัทีท่ าให้ก าไรสุทธิโดยรวมเพิม่ขึน้ มดีงันี ้
1. จากผลกระทบดา้นราคาน ้ ามนัปาลม์ท่ีมีความผนัผวนสูง และมีความเส่ียงสูงในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ จึงได้

ลดความเส่ียงจากความผนัผวนดา้นราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตน ้ ามนัปาลม์เพ่ือจดัจ าหน่าย โดย 
ในปี 2564 บริษทัไดเ้นน้การสร้างพนัธมิตรในการรับจา้งผลิตน ้ ามนัเพ่ิมข้ึน รวมถึงรับจา้งผลิตบรรจุภณัฑแ์ละบรรจุสินคา้
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่น ซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีรายไดท่ี้แน่นอน ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน  

2. สืบเน่ืองจากผลกระทบภยัแลง้ธรรมชาติ  ท าให้ปริมาณน ้ าตาลซ่ึงเป็นสินคา้หลกัท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบับริษทั
ยงัคงมีปริมาณท่ีค่อนขา้งนอ้ยกว่าปกติ เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านๆ มาในอดีต แต่ในปี 2564 บริษทัมีปริมาณน ้ าตาลท่ีเขา้มาใช้
บริการเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2563 เน่ืองจากบริษทัไดพ้ยายามหาลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน อีกทั้งบริษทัไดห้าสินคา้ประเภทอ่ืน 
มาชดเชยกบัปริมาณน ้ าตาลท่ีลดลง จึงท าใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากการขนถ่ายและบริการเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา   

3.   บริษทัมีรายไดจ้ากการขายแป้งสาลีท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา  
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หน่วย : พนับาท 

4.2.1.2  การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

                  
รายไดจ้ากงบก าไรขาดทุนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ   รายไดห้กัรายการระหวา่งกนัแลว้ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจบริการ ธุรกิจขายสินคา้ และธุรกิจ-
อสงัหาริมทรัพย ์ 

1. ธุรกิจบริการ ไดแ้ก่  ธุรกิจขนถ่ายสินคา้และบริการ ธุรกิจรับฝากเก็บสินคา้ ธุรกิจใหเ้ช่าคลงัสินคา้/โรงงาน 
ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ ธุรกิจรับจา้งผลิตและบรรจุน ้ ามนั และธุรกิจใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั   

2. ธุรกิจขายสินคา้ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี ธุรกิจโรงงานผลิตน ้ ามนัปาลม์ ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก 
ธุรกิจบรรจุภณัฑ ์และธุรกิจคา้ปลีก 

3.  ธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย ์
 

 
 
 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ธุรกจิบริการ

ธุรกิจขนถ่ายและบริการ 182,791                6.99       62,758                  2.75       74,478                  3.63       

ธุรกิจรับฝากเก็บสินคา้ 114,795                4.39       27,351                  1.20       26,067                  1.27       

ธุรกิจเช่าคลงัสินคา้/โรงงาน/ท่ีดิน 7,040                    0.27       7,505                    0.33       8,704                    0.42       

ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ 208,764                7.98       171,937                7.53       118,308                5.77       

ธุรกิจเช่าใหเ้ช่าหอ้งพกัอาศยั 1,492                    0.06       1,408                    0.06       1,541                    0.08       

ธุรกิจรับผลิตและบรรจุน ้ามนัพืช 38,274                  1.46       102,345                4.48       181,555                8.85       

รวมธุรกจิบริการ 553,156                21.14     373,304                16.34     410,653                20.03     

ธุรกจิขายสินค้า

ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี 1,476,449             56.43     1,464,769             64.12     1,483,154             72.33     

ธุรกิจโรงงานน ้ามนัปาล์ม 492,953                18.84     388,187                16.99     86,117                  4.20       

ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก 34,016                  1.30       3,080                    0.13       5,246                    0.26       

ธุรกิจโรงงานบรรจุภณัฑ์ 4,061                    0.16       3,778                    0.17       2,928                    0.14       

ธุรกิจขายสินคา้อ่ืน -                       -         963                       0.04       9,521                    0.46       

รวมธุรกจิขายสินค้า 2,007,479             76.73     1,860,777             81.45     1,586,966             77.39     

ธุรกจิขายอสังหาริมทรัพย์ 30,550                  1.17       27,900                  1.22       31,216                  1.52       

รายได้อ่ืน

ก าไรจากสญัญาอนุพนัธ์ -         -                       -         7,486                    0.37       

รายได้อ่ืนๆ 25,034                  0.96       22,518                  0.99       14,240                  0.69       

รวมรายได้อ่ืน 25,034                  0.96       22,518                  0.99       21,726                  1.06       

รายได้รวม 2,616,219             100.00   2,284,499             100.00   2,050,561             100.00   

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกจิ
2562 2563 2564
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ธุรกิจขนถ่ายและบริการ      
ตารางแสดงปริมาณสินค้าหลกัส่งออก  

                                                                                                                          หน่วย : เมตริกตนั 

ปริมาณสินค้าออก 2562 2563 2564 

น ้าตาลทรายดิบ (BULK) 358,770.90 118,015.70 129,756.06 

น ้าตาลทรายขาว 474,547.55 168,101.90 169,628.20 

รวมสินค้าออก 833,318.45 286,117.60 299,384.26 
 

จากตารางจะเห็นไดว้า่ปริมาณน ้ าตาลส่งออกในปี 2562  มีจ านวน 8.33 แสนตนั ในปี 2563 มีจ านวน 2.86 แสนตนั 
และในปี 2564 มีจ านวน 2.99 แสนตนั เม่ือเปรียบเทียบกนั 3 ปี พบว่าในปี 2564 มีปริมาณน ้ าตาลส่งออกลดลงจากปี 2562 

จ านวน 5.34 แสนตนั หรือลดลงร้อยละ 64.07 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 13,267.67 ตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.64 

ดงันั้นในปี 2564  จึงท าให้บริษทัมีรายไดข้นถ่ายและบริการจ านวน 74.48 ลา้นบาท ในปี 2563 จ านวน 62.76 

ลา้นบาท และในปี 2562 จ านวน 182.79 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกนั 3 ปี พบวา่ในปี 2564 มีรายไดล้ดลงจากปี 2562 จ านวน 
108.31 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 59.26 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 11.72 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.67 

 
ธุรกิจรับฝากเก็บสินคา้ 

    หน่วย : เมตริกตนั 

ปริมาณสินค้าเข้า 2562 2563 2564 

น ้าตาลทรายดิบ (BULK) 385,429.01 105,576.81 135,284.47 

น ้าตาลทรายขาว 463,153.25 152,586.70 188,328.25 

รวมสินค้าเข้า 848,582.26 258,163.51 323,612.72 
 

จากตารางจะเห็นไดว้่าปริมาณน ้ าตาลเขา้มาใชบ้ริการในปี 2562 มีจ านวน  8.48 แสนตนั ในปี 2563 มีจ านวน 
2.58 แสนตนั และในปี 2564 มีจ านวน 3.24 แสนตนั เม่ือเปรียบเทียบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2564 มีปริมาณน ้ าตาลเขา้มา           
ใชบ้ริการลดลงจากปี 2562 จ านวน 5.25 แสนตนั หรือลดลงร้อยละ 61.86 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 0.65 แสนตนั              
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.35  

ดงันั้นในปี 2564  บริษทัมีรายไดรั้บฝากสินคา้จ านวน 26.07 ลา้นบาท  ในปี 2563 มีจ านวน 27.35 ลา้นบาท            
และในปี 2562  มีจ านวน 114.79 ลา้นบาท  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาพบวา่ในปี 2564 บริษทัมีรายไดล้ดลงจากปี 2562            
จ านวน 88.73 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 77.29 และลดลงจากปี 2563 จ านวน 1.28 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 4.69 

 
ธุรกิจให้เช่าคลงัสินค้า/โรงงาน 

 

   บริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่าคลงัสินคา้โรงงานและท่ีดินในปี 2562 จ านวน 7.04 ลา้นบาท ในปี 2563 จ านวน 7.51 
ลา้นบาท และในปี 2564 จ านวน 8.70 ลา้นบาท   เน่ืองจากคลงัสินคา้ส่วนใหญ่เป็นการเช่าระหวา่งกนัเพ่ือด าเนินงาน  
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   ธุรกจิท่าเทยีบเรือคอนเทนเนอร์ 
   
   บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ในปี 2562 จ านวน 208.76 ลา้นบาท ในปี 2563 จ านวน 

171.94 ลา้นบาท และในปี 2564 จ านวน 118.31 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2562 และปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ลดลง   

 
ธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัย 
 

บริษทัมีอาคารพกัอาศยัขนาด 45 หอ้ง  ตั้งอยูใ่นซอยสยามไซโล ถนนปู่เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงใต ้ อ าเภอพระ
ประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่าห้องพกัอาศยั ในปี 2562 จ านวน 1.49 ลา้นบาท ในปี 2563 
จ านวน 1.41 ลา้นบาท และในปี 2564 จ านวน 1.54 ลา้นบาท 

 

ธุรกจิโรงงานแป้งสาล ี
 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายแป้งสาลีให้กบัผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลิตขนมปัง  บะหม่ีสด  บะหม่ีส าเร็จรูป                   
และผูป้ระกอบการรายย่อย  ไดแ้ก่  เบเกอร่ี  ขนมคุกก้ี  ขนมขบเค้ียว และขนมอบนานาชนิด  นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์-              
พลอยไดส่้วนหน่ึง  คือ  ร าขา้วสาลี    ซ่ึงจะจ าหน่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์   

ในปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายแป้งสาลีจ านวน 1,476.45 ลา้นบาท ในปี 2563 จ านวน 1,464.77 ลา้นบาท  
และในปี 2564 จ านวน 1,483.15 ลา้นบาท จึงท าใหบ้ริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2562 จ านวน 101.28 ลา้นบาท ในปี 2563 จ านวน 
105.52 ลา้นบาท และในปี 2564 จ านวน 112.68 ลา้นบาท 

      

    ธุรกจิน า้มนัปาล์ม 

  

   บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัปาลม์ ไดแ้ก่ น ้ ามนัปาลม์ขน้ น ้ ามนัปาลม์ใส ปาลม์สเตียรีน  กรดไขปาล์ม 
รวมถึงการรับจา้งผลิตและบรรจุน ้ ามนั 

    ในปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายน ้ ามนัปาลม์จ านวน 492.95 ลา้นบาท ในปี 2563 จ านวน 388.19 ลา้นบาท 
และในปี 2564 จ านวน 86.12 ลา้นบาท และในปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตและบรรจุน ้ ามนัจ านวน 38.27 ลา้น
บาท ในปี 2563 จ านวน 102.35 ลา้นบาท และในปี 2564 จ านวน 181.55 ลา้นบาท 
       
    ธุรกจิโรงกระสอบ  

  

   บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายกระสอบพลาสติกสานให้กับผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานน ้ าตาล        
โรงงานแป้งสาลี  และผูป้ระกอบการรายยอ่ย ไดแ้ก่ ขา้วสาร น ้ าแขง็ ดิน ทราย เป็นตน้  
    บริษทัมีรายไดจ้ากการขายกระสอบพลาสติก ในปี 2562 จ านวน 34.02 ลา้นบาท ในปี 2563 จ านวน 3.08 ลา้นบาท 
และในปี 2564 จ านวน 5.25 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดห้ยดุการผลิตตั้งแต่ปี 2563  
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ก าไรขั้นต้น    
    

  บริษทัมีก าไรขั้นตน้รวมในปี 2562 จ านวน 505.20 ลา้นบาท ในปี 2563 จ านวน 427.27 ลา้นบาท และในปี 2564 
จ านวน 467.43 ลา้นบาท บริษทัมีก าไรขั้นตน้ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2562  จ านวน 37.77 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 7.40  และ
เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 40.16 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.40 
 

ก าไรสุทธิ 

 

บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2562 จ านวน 165.43 ลา้นบาท ในปี 2563 จ านวน 132.72 ลา้นบาท และในปี 2564 จ านวน 
149.18 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 ก าไรสุทธิลดลงจ านวน 16.25 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 9.82 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2563  
จ านวน 16.46 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.40  
 

สภาพคล่องและแหล่งทีม่าของเงนิทุน  
 

ในระหวา่งปี 2562 ถึง 2564 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.24 เท่า 1.56 เท่า และ 1.52 เท่าตามล าดบั   ซ่ึง
ในปี 2564  บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2562 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 เกิดจากบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียน 
จ านวน 1,191.14 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 130.74 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้จ านวน 
254.91 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจ านวน 781 ลา้นบาท  ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์ านวน 11.81 ลา้นบาท สินทรัพยส์ญัญา
อนุพนัธ์จ านวน 2.68 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนจ านวน 9.49  ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 781.62 ลา้นบาท  
ประกอบดว้ยเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 607.62 ลา้นบาท  เจา้หน้ีการคา้จ านวน 109.29 ลา้นบาท  และเงินกูย้มืท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 26.40 ลา้นบาท หน้ีสินสัญญาเช่าจ านวน 7.39 ลา้นบาท ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจ านวน 
13.32 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน จ านวน 17.60 ลา้นบาท     

ในระหว่างปี 2562  ถึง 2564  บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย 39.55 วนั 43.20 วนั และ 44.19 ตามล าดับ              
บริษัทมีระยะเวลาในการช าระหน้ีเฉล่ีย 30.17 วนั 19.96 วนั และ 22.89 วนั ตามล าดับ และวงจรเงินสดในปี 2562                
เท่ากบั 133.53 วนั ในปี 2563 เท่ากบั 110.99 และในปี 2564 เท่ากบั 177.29 วนั  อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไดค้วบคุมการให้
เครดิตกบัลูกคา้และเร่งรัดการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีใหเ้ร็วข้ึน     

 

กระแสเงนิสด 
 

ตารางสรุปกระแสเงนิสด 

    หน่วย : พนับาท 

 2562 2563 2564 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมด าเนินงาน                  593,020       574,815       (101,590)    
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน                    (99,606)         (38,211)         (31,458)       

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน                (491,032)         (533,695)         143,593        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ           2,382            2,909          10,545       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด                  117,289           120,198          130,743       
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ในปี 2564  บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 101.59 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                         
31.49 ลา้นบาท  และเงินสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน 143.59 ลา้นบาท บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  
เพ่ิมข้ึนสุทธิ 10.55 ลา้นบาท  ท าใหบ้ริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 2564 จ านวน 130.74 ลา้นบาท  
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจากการซ้ือวตัถุดิบมาผลิตสินคา้  เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ และเงินสดไดม้าในกิจกรรมจดัหาเงินเกิดจากบริษทัยอ่ยกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน เพ่ือซ้ือวตัถุดิบมาผลิต
สินคา้  
 

แหล่งเงนิทุน 
 

ในปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 107 ลา้นบาท เบิกใชไ้ปจ านวน 0.99 ลา้นบาท 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินรวมจ านวน 1,113 ลา้นบาท เบิกใชไ้ปจ านวน 180 ลา้นบาท 
คงเหลือจ านวน 933 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูร้ะยะสั้น (ร่วมกนั) ท่ียงัไม่เบิกใช ้จ านวน 100 ลา้น บริษทั
ยอ่ยมีวงเงินกูร้ะยะสั้น ทรัสตรี์ซีท รับซ้ือลูกหน้ี และ invoice financing จ านวน 400 ลา้นบาท ยงัไม่เบิกใช ้และวงเงินเลตเตอร์
ออฟเครดิตจ านวน 2,090 ลา้นบาท ใชไ้ปจ านวน 544.39 ลา้นบาท คงเหลือจ านวน 1,545.61 ลา้นบาท และสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ จ านวน 1,803 ลา้นบาท ใชไ้ปจ านวน 440.77 ลา้นบาท คงเหลือจ านวน 1,362.23 ลา้นบาท  
และวงเงินร่วมกนัในเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสรีซีท เงินกูร้ะยะสั้นและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เลตเตอร์
ออฟเครดิตจ านวน 10,000,000 USD ยงัไม่เบิกใช ้วตัถปุระสงคเ์พ่ือน าไปซ้ือวตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี
วงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 612.31 ลา้นบาท ช าระคืนเงินกูไ้ปแลว้จ านวน 532.81 ลา้นบาท คงเหลือเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบนั 79.50 ลา้นบาท 

  
4.2.1.3 ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 
 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 จ านวน 5,215.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
520.14 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.08  เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพยร์วมจ านวน 4,695.85 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2563            
โดยแบ่งสินทรัพยด์งัน้ี 
 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

ณ 31 ธันวาคม 2564  บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจ านวน 3,970.05 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ             
76.11 ของสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับส้ินปี 2563 จ านวน 82.53 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.12 และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบริษทัมีจ านวน 11.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.22 ของสินทรัพย์รวม  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัส้ินปี 2563 เพ่ิมข้ึนจ านวน 1.48 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.01    

 

สินค้าคงเหลือ 
 

ณ 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัมีสินคา้คงเหลือ จ านวน 781 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.97 ของสินทรัพยร์วม  
ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุดิบจ านวน 681.87 ลา้นบาท งานระหวา่งท าจ านวน  11.52 ลา้นบาท สินคา้ส าเร็จรูปจ านวน 20.05 ลา้น 
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บาท  วสัดุส้ินเปลืองจ านวน 16.19 ลา้นบาท  อะไหล่และวสัดุโรงงานจ านวน 5.34 ลา้นบาท และสินคา้ระหวา่งทางจ านวน 
46.79 ลา้นบาท  บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการมูลค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 0.75 ลา้นบาท 
 

ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น     
  หน่วย : พนับาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ 205,713 145,064 178,570 

แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี    

     ไม่เกิน 3 เดือน 78,555 81,013 69,002 

     มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน        807        60        116 

     มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 2,468 852 36 

     มากกวา่ 9 เดือน ข้ึนไป 17,670 17,578 17,883 

รวม 305,213 244,566 265,607 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (18,212) (17,588) (17,899) 

สุทธิ 287,001 226,979 247,708 
 

ณ  31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้บริษทัจ านวน 247.71 ลา้นบาท และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 7.20 ลา้นบาท 
รวม 254.91 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.89 ของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจ านวน 18.75 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.94  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัส้ินปี 2562 

 

หนีสิ้น 
 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 1,280.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
308.69 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.77  เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม 971.49 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2563 โดยแบ่งหน้ีสิน ดงัน้ี 
 

เงนิกู้ระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

ณ  31 ธนัวาคม 2564  บริษทัมีเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงรวมจ านวน 607.62 ลา้นบาท                 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 11.65 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจ านวน 310.62 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 104.59 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ส้ินปี 2563 โดยแบ่งเป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน จ านวน 230 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนั
การเงินในรูปของเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทจ านวน 376.63 ลา้นบาท เพ่ือน าเขา้วตัถุดิบขา้วสาลีจากต่างประเทศใชใ้นการผลิต 
 

เงนิกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 

ณ 31 ธันวาคม 2564  บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมจ านวน 79.50 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.53 ของหน้ีสินรวมโดยแบ่งออกเป็นส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 26.40  ลา้นบาท  
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และเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 53.10 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2563 จ านวน 135.90 ลา้นบาท  ลดลงจ านวน 56.40  ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 41.50  เน่ืองจากในปี 2564 บริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้ระหวา่งปีจ านวน 56.40 ลา้นบาท  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 3,935.81 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จ านวน 211.45 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.68 เม่ือเปรียบเทียบกับส่วนของผูถื้อหุ้น 3,724.36 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2563           

โดยมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี  
-  เพ่ิมข้ึนจากก าไรสุทธิส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 174.60 ลา้นบาท 

-  เพ่ิมข้ึนจากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปี จ านวน 128.76 ลา้นบาท 

-  ลดลงจากเงินปันผลจ่าย จ านวน 67.08 ลา้นบาท 

-  ลดลงจากเงินปันผลจ่ายส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย จ านวน 24.83  ลา้นบาท 

 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
ธุรกิจคลงัสินค้า 
(1)  ดา้นการคมนาคม 
บริษทัฯ ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าเจา้พระยาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงเป็นทางออกสู่อ่าวไทย  ปัจจุบนัมีการสร้างถนน

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

(2)  นโยบายของทางราชการ 
เน่ืองจากในอนาคตทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีโครงการท่ีจะปิดท่าเทียบเรือคลองเตยซ่ึงเป็นแหล่งชุมชน

พกัอาศยัใหญ่แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้เรือบรรทุกสินคา้ไปเทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสินคา้บริเวณท่าเทียบเรือน ้ าลึก   
ท่ีศรีราชา หรือแหลมฉบงัแทน ในขณะท่ีธุรกิจขนส่งสินคา้ก าลงัขยายออกไปแต่ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยยงัไม่ได ้                
มีการประกาศก าหนดนโยบายและระยะเวลาท่ีชัดเจน อันจะส่งผลกระทบกับผูค้นท่ีพกัอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง                           
ไม่ว่าจะด้วยเสียง  ฝุ่ นละออง  การจราจรท่ีคบัคัง่และควนัเสียจากรถบรรทุกและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่  ตลอดจน                      
ธุรกิจต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจในบริเวณท่าเทียบเรือคลองเตยตอ้งมีการเตรียมพร้อมเพ่ือรับสถานการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง         
ไปในอนาคต  ในส่วนของบริษทัฯ ยอ่มไดรั้บผลกระทบบางส่วนจากการท่ีเรือเดินสมุทรเขา้มาเทียบท่าใชบ้ริการต่อเน่ือง
จากการใชท่้าเทียบเรือคลองเตยซ่ึงมีทั้งผลดีและผลเสีย     
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ในด้านผลเสีย  คือ  จ านวนเรือท่ีใช้บริการอาจลดลงเน่ืองจากเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ท่ีเข้ามารับสินค้า                         
ในกรุงเทพฯ (คลองเตย) จะไม่เขา้มาในแม่น ้ าจากการล าเลียงสินคา้ 

ในดา้นดี  คือ  สินคา้ท่ีบรรทุกมาจากภาคต่างๆ โดยเสน้ทางรถยนตจ์ะน าเขา้มาใชบ้ริการท่ีคลงัสินคา้ของบริษทัฯ 
ซ่ึงตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเจา้พระยาและอยู่ในเขตจงัหวดัปริมณฑลไม่ตอ้งส่งเขา้ไปในเขตกรุงเทพมหานครหรือขนส่งเป็นระยะ-
ทางไกลถึงท่าเทียบเรือน ้ าลึก   เน่ืองจากเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาดกลางยงัสามารถเขา้มาเทียบท่ายงัท่าเทียบเรือของบริษทัฯ 
เพ่ือขนถ่ายสินคา้ไดเ้ป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ทางบกใหแ้ก่เจา้ของสินคา้ท าใหก้ารให้บริการท่าเทียบเรือ 
การรับฝากสินคา้และการใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้จากลูกคา้รายใหม่เกิดข้ึน 
 

ธุรกจิแป้งสาล ี
(1)  การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

การเปล่ียนเง่ือนไขทางการคา้ของประเทศผูส่้งออกรายใหญ่  เช่น  การท าขอ้ตกลง FTA กบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลียและแคนาดา ท าให้บริษทัสามารถน าเขา้วตัถุดิบโดยไม่ตอ้งช าระค่าภาษีอากรขาขา้ หรือการ เพ่ิมภาษีอากรขาออก
ของประเทศจีนจาก 5% เป็น 25% เพ่ือจ ากดัการส่งออกแป้งส าเร็จรูปท าใหผู้น้ าเขา้แป้งสาลีในไทยไม่สามารถน าเขา้แป้งสาลี
ราคาถูกเขา้มาไดต้่อไปอีก แต่หากมาตรการดงักล่าวยกเลิกไปโรงงานแป้งสาลีในไทยอาจจะตอ้งกลบัมาแข่งขนักบัแป้งจีน
อีก 

(2)  พฤติกรรมการบริโภค 

ปัจจุบันผูบ้ริโภคหันมาบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าต่อสุขภาพมากข้ึน เช่น ขนมปังโฮลวีต  ซ่ึงจะมีกากใยและ      
วิตามิน แร่ธาตุมากกว่า  ขนมปังธรรมดา  หรือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปโฮลวีต  เป็นตน้  ท าให้บริษทัมีโอกาสในการก าไร                   
จากการบริโภคแป้งโฮลวตี  เพ่ิมมากข้ึน 

(3)  การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นธุรกิจ 

ปัจจุบันบริษทัมีระบบซอฟท์แวร์  ERP ท่ีความทันสมัย เพ่ือตอ้งการชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง   เน่ืองจาก
ซอฟท์แวร์ดงักล่าวสามารถบริหารจดัการขอ้มูลในองคก์รใหเ้ป็นแบบรวมศูนย ์   โดยการเช่ือมโยงขอ้มูลของ แต่ละหน่วยงานท่ี
เป็นภาคสนบัสนุน (Back Office) เขา้ดว้ยกนั และประมวลเป็นสารสนเทศ ท่ีช่วยให้การตดัสินใจของผูบ้ริหารนั้นถูกตอ้งและ
รวดเร็วตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 

ธุรกจิโรงงานกลัน่น า้มนัปาล์ม 

(1) พฤติกรรมการบริโภค 

สถานการณ์ปัจจุบนัของน ้ ามนัปาลม์ พฤติกรรมการใชน้ ้ ามนัปาลม์ของประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดเ้ปล่ียนไป ยอด
การบริโภคลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยผูบ้ริโภคหนัมาบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าต่อสุขภาพมากข้ึน ท าใหโ้รงงานผูผ้ลิตอาหาร
ปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หมี้คุณค่าทางโภชนาการท่ีสูงข้ึน  เช่น  เปล่ียนชนิดน ้ ามนัท่ีใชเ้ป็นน ้ ามนัร าขา้วแทน
น ้ ามนัปาลม์ ส่งผลใหปั้จจุบนัผลผลิตปาลม์ลน้ตลาด มีผลต่อราคาวตัถุดิบน ้ ามนัปาลม์ (Crude Palm Olein) ตกต ่าอยา่งมาก 

(2) นโยบายภาครัฐ 

   ราคาน ้ ามนัปาลม์มีความผนัผวนสูง เน่ืองจากเป็นสินคา้ควบคุมโดยมีความอ่อนไหวไปตามนโยบายของ
ภาครัฐบาล (Crude Palm Olein) การก าหนดมาตรการแกปั้ญหาท่ีราคาตกต ่า และการด าเนินธุรกิจตอ้งพิจารณานโยบายของ
ภาครัฐประกอบควบคู่กนั ไดแ้ก่  การก าหนด-เพดานการจ าหน่าย  การแจง้การขนยา้ย  การแจง้ปริมาณคงเหลือ  สถานท่ีจดัเก็บ  
นโยบายการใชพ้ลงังานทดแทน นโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลม์  เป็นตน้ 
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ช่ือ         บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
    Thai Sugar Terminal Public Company Limited 
ช่ือยอ่    TSTE (ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 
เลขทะเบียนบริษทั  0107537001692  
ประเภทธรุกิจ   บรกิารขนถ่ายสนิคา้ขึน้เรอืเดนิสมุทร ใหเ้ช่าโกดงัเกบ็สนิคา้และบรกิารท่าเทยีบเรอื 
เวบ็ไซต ์   www.tstegroup.com 
ท่ีก่อตัง้   27 กนัยายน 2519 
วนัแรกท่ีซ้ือขายหุ้น  13 กรกฎาคม 2533 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ท่ีตัง้ส านักงานและคลงัสินค้า 90 หมูท่ี ่1 ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 
ทุนจดทะเบียน   191,663,805 บาท   

(หนึ่งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นหกแสนหกหมื่นสามพนัแปดรอ้ยหา้บาท) 
ทุนช าระแล้ว   191,663,590.50 บาท  

(หนึ่งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นหกแสนหกหมื่นสามพนัหา้รอ้ยเกา้สบิบาทหา้สบิสตางค)์ 
    ประกอบดว้ยหุน้สามญั 383,327,181 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้  หุน้สามญั หุน้ละ 0.5 บาท  
หุ้นบุริมสิทธิ   - 0 -  หุน้ 
รอบระยะเวลาบญัชี  1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 
 

ส านักงานใหญ่ 
ท่ีตัง้    90  หมู่ที ่1  ถนนปู่ เจา้สมงิพราย  ต าบลส าโรงกลาง  อ าเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
โทรศพัท ์    0-2183-4567 (10 สายอตัโนมตั)ิ 
โทรสาร      0-2183-4561  และ  0-2183-4562 
อีเมล ์      thaisugar@tstegroup.com 
เวบ็ไซต ์   www.tstegroup.com 
 

ส านักเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์   0-2183-4567  ต่อ 4012 
โทรสาร       0-2183-4561 และ 0-2722-5079 
อีเมล ์        nattawat@tstegroup.com 

 
 

5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

5.1. ข้อมูลทัว่ไป 

5.2. ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

http://www.tstegroup.com/
http://www.tstegroup.com/
mailto:nattawat@tstegroup.com
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บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีตัง้  เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ขา้งสถานทตูจนี) 

ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์    0-2009-9381 
โทรสาร     0-2009-9476 
TSD Call center  0-2009-9000  
เวบ็ไซต ์   http://www.tsd.co.th 
อีเมล ์    TSDCallCenter@set.or 
  
ผูส้อบบญัชี   บริษทั ส านักงาน เอ เอม็ ซี จ ากดั         

โดย  นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4663  และ 
หรอืนางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4664 และ 
หรอื นายนรศิ เสาวลกัษ์สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5369 

ท่ีตัง้    191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ ชัน้ 19  ยนูิต 4 
ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท ์    0-2231-3980-7 
โทรสาร     0-2231-3988 
อีเมล ์    amc@amc-mri.com  

 
ผูต้รวจสอบภายใน  บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั    โดย 
    นางสาวฤทยัชนก สภุาพงษ ์
ท่ีตัง้    267/1  ถนนประชาราษฎร ์สาย 1 

แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท ์    0-2587-8080 
โทรสาร     0-2585-2018 
อีเมล ์    internalaudit@dharmniti.co.th 
เวบ็ไซต ์   http://www.dharmniti.co.th 
 

 

ในปี 2564  บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย               
ทีม่ผีลกระทบทางลบต่อทรพัยส์นิหรอืผลการด าเนินธุรกจิอย่างมนียัส าคญัแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 
 

5.3. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

mailto:TSDCallCenter@set.or
mailto:amc@amc-mri.com
mailto:internalaudit@dharmniti.co.th
http://www.dharmniti.co.th/
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ รวมทั �งได้ยดึถือและปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีภายในประเทศ เช่น หลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

สาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที�ประกาศใช้โดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

และหลกัเกณฑ์ตามโครงการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบยีน (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลกัเกณฑ์ในระดบัสากล 

และปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัทให้มีความทนัสมยัสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ที�ประกาศใช้ใหมจ่าก

หนว่ยงานกํากบัดแูลอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครั �งที� 2/2563 เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ์ 2563 ได้

พิจารณาอนมุตัิ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท ฉบบัปรับปรุง ปี 2563 เพื�อให้สอดคล้องกบั หลกัการกํากบั

ดแูลกิจการที�ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที�ประกาศใช้โดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั �งได้เผยแพร่นโยบายดงักลา่วบน Website ของบริษัทฯ ที� www.tstegroup.com 
 

 
 
 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิที�เกี�ยวกบัคณะกรรมการครอบคลมุการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

และผู้บริหาร โดยมีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็น � ประเภท คือ ค่าตอบแทนคงที� เช่น เงินเดือน

ผู้บริหาร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี �ยประชุมกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น และ ค่าตอบแทนผนัแปรตามปัจจยัต่างๆ 

อาทิเช่น ค่าตอบแทนที�เป็นโบนสั คํานวณจากกําไร ผลการดําเนินงาน และ KPI องค์กร รวมถึง KPI ส่วนบุคคล เป็นต้น 

ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ�งมีความเป็นอิสระของ

คณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ เป็นผู้ กําหนด พิจารณาและเสนอคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและอนมุตัิเป็นรายปี รวมถึงนําเสนอแผนการพฒันากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการ 

รวมถึงการกํากบัดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ�าเสมอ  

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิที�เกี�ยวกบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี ครอบคลมุการดแูลผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้

ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกนั และการสง่เสริมการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน การป้องกนัความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสีย การชดเชยกรณีที�เกิดการละเมิดสิทธิ การต่อต้านทจุริตคอร์รัป

ชนั และมาตรการดําเนินการกบัผู้ที�กระทําไมเ่ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิดงักลา่ว 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครั �งที� 10/2563 เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาอนมุตัิ นโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั ฉบบัปรับปรุง ปี 2563 และคู่มือบริหารความเสี�ยงด้านการ

ทจุริตคอร์รัปชนั ฉบบัปรับปรุง ปี 2563 และประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั โดยบริษัทจะไม่

เรียก ไมรั่บ ไมจ่่าย และไมท่ําธุรกิจกบับคุคล และ/หรือ นิติบคุคลที�เกี�ยวข้องกบัทจุริตคอร์รัปชนั และบริษัทจะไมจ่่ายเพื�อให้

มาซึ�งงาน/ธุรกิจ ในลกัษณะไมเ่ป็นธรรม ทั �งนี � บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) ประจําไตรมาส � ปี ���� (Certified) โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์

รัปชนั ฉบบัปรับปรุง ปี 2563 และคูม่ือบริหารความเสี�ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชนั ฉบบัปรับปรุง ปี 2563 และการประกาศ

เจตนารมณ์และการได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com 
 

 
 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้จีรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณพนกังาน จรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื�อให้
ความสําคญัในการดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสและมคีุณธรรม จรรยบรรณฉบบันี�ได้ทําการทบทวนและปรบัปรุง อย่าง

�. นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ    

�.�. ภายรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการกาํกับดูแลกจิการ    

�.�. จรรยาบรรณธุรกิจ    

ส่วนที� � 

การกาํกับดูแลกจิการ 
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สมํ�าเสมอ โดยมกีารจดัแบ่งหมวดหมู่และปรบัปรุงเนื�อหาใหช้ดัเจน ตลอดจนครอบคลุมหลกัเกณฑแ์ละนโยบายต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง รวมทั �ง มแีนวปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีที�กวา้งขึ�น ทั �งนี� เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการดําเนินธุรกจิในปจัจุบนั โดย
พนักงานทุกท่านที�ไดป้ฎบิตัติามจรรยาบรรณ เพื�อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกจิไดอ้ย่างยั �งยนืและ
เป็นที�ยอมรบัของทุกฝ่าย  การปฏบิตัต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี อนัได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้าที� คู่แข่ง
ทางการคา้ สิ�งแวดลอ้ม สงัคมและสว่นรวมโดยไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทําทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน (Code of Conduct) โดยไดร้บั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อประกาศใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ
บริษัทฯ มีความเข้าใจ และสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน  
สอดคลอ้งตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดทีั �ง 5 หมวด ไดแ้ก่ 

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

คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  ไว้ดงันี� .-  

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเชื�อมั �นและตระหนักถึงความสําคญัของการกําากบัดูแลกิจการที�ดี        
เพื�อเพิ�มความเชื�อมั �นใหแ้ก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มและพฒันาการที�ทําาให้เกดิการกํากบัดูแล
กจิการที�ดขีองบรษิทั ซึ�งรวมถงึความเขา้ใจ ของคณะกรรมการในบรบิทธุรกจิ ความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี โอกาส
และความเสี�ยงที�มผีลกระทบต่อการดําเนินกจิการ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะทําการทบทวนนโยบายการกํากบัดูแล
กจิการเสมอ และทาํการเผยแพร่นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ที� http://tstegroup.com  เพื�อใหผู้้
ถอืหุน้         นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัทราบแนวทางปฏบิตัแิละการดําาเนินธุรกจิของบรษิทั ภายใต้
หลกัการกําากบัดูแลกจิการที�ดี นอกจากนี�บริษัทยงัได้ทําการเผยแพร่และสื�อสารไปยงัพนักงานของบริษัท เพื�อให้
รบัทราบและยดึถอืปฏบิตั ิตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดัดว้ย 

1.  ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนําเอาหลกัสําคญัในการกํากบัดูแลกิจการที�ดีในการ
ปฏบิตั-ิหน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบ ซื�อสตัยส์ุจรติ เที�ยงธรรม โปร่งใส มวีสิยัทศัน์ ทั �งหมดต้องอยู่ภายใต้จรยิธรรมในการ
ประกอบธุรกจิเพื�อใชใ้นการดําเนินงานและใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคณะกรรมการผูบ้รหิารและผูถ้ือหุน้อย่าง
เป็นธรรม 

2.  คณะกรรมการบรษิทัจะปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบมกีารจดัแบ่งบทบาทหน้าที�อย่างชดัเจน 

3.  คณะกรรมการบรษิัท มบีทบาทสําคญัในการกําหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที�สําคญั                 
โดยจะต้องพิจารณาถึงปจัจัยเสี�ยงและวางแนวทางการบริหารจดัการที�มีความเหมาะสม รวมทั �งต้องดําเนินการ         
เพื�อใหม้ั �นใจว่าระบบบญัช ีรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชมีคีวามน่าเชื�อถอื 

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

5.  คณะกรรมการบรษิัท ต้องจดัให้มกีารประเมนิผลตนเองรายปี เพื�อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการฯ 

6.  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากําหนดจรรยาบรรณของบริษัท เพื�อให้คณะกรรมการผู้บรหิาร 
พนกังานรวมถงึลกูจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัคิวบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบบรษิทั 
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7.  มกีารเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัในเรื�องทางการเงนิและที�ไม่ใช่เรื�องทางการเงนิ อย่างเพยีงพอเชื�อถอื
ไดแ้ละทนัเวลา เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั 

8.  ผูถ้อืหุน้บรษิทั จะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั มสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศและมชี่องทาง
ในการสื�อสารกบับรษิทัที�เหมาะสม 

9.  มีระบบการคดัสรรบุคลากรที�จะเขา้มารบัผิดชอบในตําแหน่งบริหารที�สําคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสม      
และมกีระบวนการสรรหาที�โปร่งใสเป็นธรรม 

บรษิทั มนีโยบายในการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านเขา้รบัการอบรมกบัสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

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

โดยแจ้งให้กรรมการทราบ  ส่งเสริมการปลูกจิตสาํนึกแห่งความรบัผิดชอบภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดี

ให้กบักรรมการ  ผูบ้รหิาร  พนักงานและผูเ้กี�ยวขอ้งใหพ้นักงานทุกคนไดร้บัทราบขา่วการดําเนินการที�เกี�ยวกบัการกํากบั

ดูแลกจิการ  จดัใหม้กีารประชุมกนัในระดบัต่างๆ อย่างสมํ�าเสมอเพื�อเสรมิสรา้งบรรยากาศที�ดเีป็นการเสรมิความเขา้ใจกนั

ระหว่างฝา่ยบรหิารและพนักงาน  เปิดโอกาสใหม้กีารซกัถามขอ้ขอ้งใจไดอ้ย่างอสิระตลอดจนเสรมิสรา้งใหพ้นักงานตระหนัก

ถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมชุมชนและสิ�งแวดลอ้มภายนอกบรษิทัดว้ย 

 
 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท นโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์

รัปชัน และคู่มือบริหารความเสี�ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการ กฎบัตร

คณะกรรมการเป็นประจําทกุปี เพื�อให้มีความมั�นใจได้วา่ บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบตัิ และระบบการกํากบั

ดแูลกิจการอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการกํากบัดแูลและแสดงให้เห็นวา่มีการยกระดบัมาตรฐานการกํากบัดแูล

กิจการของบริษัท ที�สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี ���� (CG Code) อย่างน้อยปี

ละ � ครั �ง 

 ทั �งนี � ในรอบปี ���� ที�ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกํากบัดูแลกิจการที�ดีจากสมาคมกรรมการบริษัท

ไทยในระดับดีเลิศ (Corporate Governance Score Excellent) เกรด 5 ดาว และเป็นหนึ�งในบริษัท Top Quartile 

ของหุ้นที�มี Market Capital 1,000 – 2,999 ล้านบาท และได้รับ AGM Scoring (100) 

 
 
 
 
 
 

กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทควรปฏบิตัิหน้าที�เพื�อประโยชน์ของบรษิัทและผู้ถือหุ้น โดยมโีครงสร้างการ

บรหิารที�ชดัเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได ้โดย 

 �. คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทหน้าที� และความรบัผดิชอบที�มต่ีอผูถ้อืหุน้ สามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ย่างเตม็ที� 

 �. โครงสรา้งคณะกรรมการและการจดัการ มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอย่างเพยีงพอ โดย 

  ก. มกีรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการทั �งหมด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน 

  ข. มคีณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ�งประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย � คน 

ที�มคีวามเป็นอสิระ  

  ค. มกีารมอบอาํนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝา่ยจดัการที�ชดัเจน 

�.�. การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญของนโยบาย แนวปฏิบตัิ และระบบกาํกบัดูแลกิจการในรอบปี    

�. โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ และข้อมูลสาํคัญเกี�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 

พนักงาน และอื�นๆ    
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7.1. โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท (BOD) 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กลุ่มปฏิบติัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กลุม่งานวิศวกรรมและ

ซอ่มบํารุง 

 

 

กลุม่บญัชี 

และการเงิน 

 

งานบญัชีและการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

สาํนกัเลขานกุารบริษัท      รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการบริหาร (EXC) 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) 

สํานกัประธานเจ้าหน้าที�บริหาร      โครงการลงทนุอื�นๆ 

กลุม่ยทุธศาสตร์ 

และพฒันาธุรกิจ 

กลุม่งานสนบัสนนุ

องค์กร 

 

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

งานสํานกังาน 

ผู้ อํานวยการ 

 

ฝ่ายทรัพยากร

บคุคล 

ฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายจดัซื �อและพสัด ุ

 

งานยทุธศาสตร์และพฒันาธุรกิจ 

ผู้ อํานวยการ 

 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ฝ่ายธุรการคลงัสนิค้า

และลกูค้า 

ฝ่ายวิจยัและพฒันาและ

ควบคมุ 

 

งานวิศวกรรมและซอ่มบํารุง 

ผู้ อํานวยการ 

 

ฝ่ายซอ่มบํารุงและ

ยานยนต์ 

ฝ่ายโยธาและจดั

จ้าง 

 

ธุรกิจท่าเรือและคลงัสินค้า 

ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายคลงัสินค้า 

ฝ่ายปฏิบตักิารทา่เรือ 

ฝ่ายดา่นชั�งนํ �าหนกั 

 

ธุรกิจปาล์มนํ �ามนั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

โรงกลั�นนํ �ามนัปาล์ม 

 

ธุรกิจอาหารและบรรจภุณัฑ์ 

ผู้ อํานวยการ 

โรงงานบรรจภุณัฑ์ 

Internal Audit  

Compliance Function 
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7.2.1  คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

 

หมายเหต ุ�.* ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 ครั �งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2564 มมีตแิต่งตั �งกรรมการ  ที�ครบวาระกลบั

เขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง  
       �.** หมายถงึกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนับรษิทั โดยกําหนดใหก้รรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนับรษิทัสอง (�) คน ลง

ลายมอืชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญับรษิทั 
 

ตามขอ้บงัคบับรษิทั กําหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน รายชื�อคณะกรรมการ
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ณ ลงวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย กรรมการ 15 ท่าน   

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

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ี(Corporate Governance) และให้มกีารถ่วงดุลกนัระหว่าง 
ดงันั �นองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2564 กรรมการบรษิทั จาํนวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย  

 

กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึงกรรมการที�มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
สาํนกังานงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ปจัจุบนัม ีจาํนวน 6 คน (คดิเป็นรอ้ยละ ��) 
 

   กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Director)  หมายถงึ กรรมการที�มไิดด้ํารงตําแหน่งเป็นผูบ้รหิาร  
และไม่มสีว่นเกี�ยวขอ้งในการบรหิารงานประจาํของบรษิทั อาจจะเป็นหรอืไม่เป็นกรรมการอสิระกไ็ด ้ ปจัจุบนัม ีจาํนวน  
�� คน (รวมกรรมการอสิระ 5 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 86.67)  

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1 นายปรชีา  อรรถวภิชัน์  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ เมษายน  2563 – เมษายน 2566 

2 นายประภาส  ชตุมิาวรพนัธ ์* / ** กรรมการ เมษายน  2564 – เมษายน 2567 

3 นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล  กรรมการอสิระ เมษายน  2562 - เมษายน 2565  

4 นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์* / ** กรรมการ เมษายน  2564 – เมษายน 2567 

5 นายพงศ ์ ชนิธรรมมติร **  กรรมการ เมษายน  2562 – เมษายน 2565 

6 นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์ กรรมการอสิระ เมษายน  2562 - เมษายน 2565 

7 นางกรศริ ิพณิรตัน์ กรรมการอสิระ มถุินายน  2562 – เมษายน 2565 

� นางสาวจุฑาทพิย ์ อรุณานนทช์ยั กรรมการอสิระ เมษายน  2563 – เมษายน 2566 

� นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ เมษายน  2562 – เมษายน 2565 

�� นายวนิย ์ ชนิธรรมมติร ** กรรมการ เมษายน  2563 – เมษายน 2566 

�� นายธนดล  สจุภิญิโญ     กรรมการ เมษายน  2563 – เมษายน 2566 

�� นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์ * กรรมการ เมษายน  2564 – เมษายน 2567 

�� นายพลัลภ  เหมะทกัษณิ * / ** กรรมการ เมษายน  2564 – เมษายน 2567 

14 นายกมนดนยั  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2566 

15 นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวฒันกุล * กรรมการอสิระ เมษายน  2564 – เมษายน 2567 

�.�. ข้อมูลเกี�ยวกับคณะกรรมการ 
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   กรรมการที�เป็นผู้บริหาร (Executive Director)  หมายถึง กรรมการที�ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และมีส่วน
เกี�ยวขอ้งในการบรหิารงานประจาํของบรษิทัฯ ปจัจุบนัมจีาํนวน 2 ท่าน (คดิเป็นรอ้ยละ 13.33) 
          
 ทั �งนี� ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการอสิระ ไม่มอีํานาจควบคุมบรษิทัฯ และไม่เป็นบุคคลในครอบครวั
เดยีวกบัประธานกรรมการ หรอืเป็นสมาชกิในคณะกรรมการบรหิารหรอืคณะทํางาน หรอืไดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าที�
ความรบัผดิชอบดา้นการบรหิารคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�ดาํเนินการจดัการและกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และ
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย / สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ตลอดจนวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบ 
ซื�อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดถีงึประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบรษิทั และเหน็ว่าเป็น
ปจัจยัสาํคญัประการหนึ�งในการเพิ�มประสทิธภิาพในการตดัสนิใจและการทาํงานของคณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี� ความ
หลากหลายนั �นไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะเรื�องเพศเท่านั �น แต่ยงัรวมถงึ อายุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ในวชิาชพี ทกัษะ 
และความรู ้ปจัจุบนั ทกัษะ ความรู ้ประสบการณ์ของคณะกรรมการ ซึ�ง Board Skills Matrix เป็นดงันี� 

 

 ทั �งนี� ในกรณีที�กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ว่างลง บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการ
สรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างโปรง่ใส คอื คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะทาํหน้าที�ใน
การพจิารณาสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูคนใหม่โดยมหีลกัเกณฑ ์ คอื จะพจิารณาจากคุณสมบตั ิ ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ในการทาํงาน ทกัษะจาํเป็นที�ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยไม่
จาํกดัเพศ และพรอ้มอทุศิเวลาเพื�อปฏบิตัหิน้าที�อย่างเตม็ที� รวมทั �งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการที�ด ี ทั �งนี� ในการแต่งตั �งกรรมการของบรษิทัฯ นั �น สว่นหนึ�งจะพจิารณาจากฐานขอ้มลูกรรมการ 
(Director Pool) หรอืบรษิทัที�ปรกึษาแลว้แต่กรณี (Professional Search Firm) ซึ�งจะก่อใหเ้กดิความหลากหลายใน
โครงสรา้งของคณะกรรมการและจดัทาํ Board Skills Matrix เพื�อกาํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการที�ตอ้งการสรรหา โดย
พจิารณาจากทกัษะที�จาํเป็นที�ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เช่น หากบรษิทัฯ มี
กลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิใหมท่ี�นอกเหนือจากธุรกจิเดมิที�ดาํเนินการอยู่ การสรรหากรรมการกจ็าํเป็นตอ้งสรรหาผูม้ี
คุณสมบตัแิละประสบการณ์ใหต้รงกบัธุรกจิใหม่ที�บรษิทัฯ จะดาํเนินการต่อไป เพื�อเสนอคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื 
ที�ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิลว้แต่กรณีซึ�งถอืเป็นกระบวนการในการแต่งตั �งกรรมการของบรษิทัฯ ตวัอย่างคอื ในปี 
���� บรษิทัฯ มกีลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิท่าเรอืคอนเทนเนอร ์ดงันั �น คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ท่าเรือ / 

ศลุกากร
บริหารธุรกิจ นํ�าตาล

บญัชีการเงิน/

การตรวจสอบ
กฏหมาย วิศวกรรม

การตลาด/

การจดัการ

พลงังาน/

ทรพัยากรบุคคล/สงัคม
คอมพิวเตอร์ ภาวะผู้นํา

การกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดี

1 นายปรีชา  อรรถวิภชัน์ / / / / /

2 นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์ / / / / /

3 นายสุวฒัน์  สมัมาชีพวิศวกลุ / / / / /

4 นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ / / / / / / / /

5 นายพงศ์  ชินธรรมมิตร / / / / /

6 นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ / / / /

7 นางกรศิริ พิณรตัน์ / / / / /

8 นางสาวจฑุาทิพย์  อรุณานนท์ชยั / / / / / /

9 นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ / / / / /

10 นายวินย์  ชินธรรมมิตร / / / / /

11 นายธนดล  สุจิภิญโญ     / / / /

12 นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ์ / / / / /

13 นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ / / / / /

14 นายกมนดนัย  ชินธรรมมิตร์ / / / / /

15 นางสาวยุรพรรณ  เจนลาภวฒันกลุ / / / / / /

Board Skills Matrix

ลาํดับ รายชื�อ
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จงึดาํเนินการขั �นตอนที�กล่าวขา้งตน้และเสนอคุณกรศริ ิพณิรตัน์ เพื�อสนบัสนุนกลยุทธด์งักล่าว ปี ���� กรรมการ ที�มี
ทกัษะดา้นคอมพวิเตอรล์าออก คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จงึดาํเนินการขั �นตอนที�กล่าวขา้งตน้และ
เสนอคุณยุรพรรณ เจนลาภวฒันกุล ที�มทีกัษะทางดา้นคอมพวิเตอร ์และมคีวามรอบรูใ้นดา้นธุรกจินํ�าตาล เพื�อเสนอเป็น
กรรมการ เป็นตน้  

  การถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารทั �งทางตรงและทางอ้อม ที�มีการเปลี�ยนแปลงระหว่างปี 2564 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 

หุน้สามมญั 
จาํนวนหุน้ ณ  

31 ธ.ค. 2563  

รายการเปลี�ยนแปลงระหว่างปี 2564 หุน้สามมญั 
จาํนวนหุน้ ณ 

31 ธ.ค. 2564  
รอ้ยละ
ของหุน้

ออกเสยีง 

ซื�อสุทธ ิ
ขาย
สุทธ ิ

รบัโอน
(โอน) 

รบัหุน้
ปนัผล 

Par 0.50 บาท Par 0.50 บาท Par 0.50 บาท 

1 นายปรชีา   อรรถวภิชัน์* 
กรรมการอสิระ /ประธาน

กรรมการ 
15,681 - - - - 15,681 0.004 

2 
นายประภาส   ชตุมิาวรพนัธ ์

กรรมการ / ประธานบรหิาร 
��,���,��� �,���,��� - - - ��,���,��� �.��� 

(รวมคู่สมรส)   3,048,163 - - - -   �,���,��� �.��� 

3 นายสุวฒัน์   สมัมาชพีวศิวกุล* กรรมการอสิระ - - - - - - - 

4 นายชนะชยั   ชตุมิาวรพนัธ ์
กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที�

บรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
63,818,515 - - - - 63,818,515 16.649 

5 นายพงศ ์  ชนิธรรมมติร 
กรรมการ / รองประธาน

บรหิาร 
- - - - - - - 

6 นางพวงทพิย ์  ศลิปศาสตร*์ กรรมการอสิระ - - - - - - - 

7 นางกรศริ ิ พณิรตัน์*  กรรมการอสิระ - - - - - - - 

8 นส. จฑุาทพิย ์  อรณุานนทช์ยั* กรรมการอสิระ 153,331 - - - - 153,331 0.04 

9 นายชลชั   ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 191,664 - - - - 191,664 0.05 

10 นายวนิย ์  ชนิธรรมมติร กรรมการ 2,860,480 - - - - 2,860,480 0.746 

11 
นายธนดล 
(รวมคู่สมรส) 

สุจภิญิโญ 
 

กรรมการ 
 

3,834,354 
��,���,��� 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3,834,354 
��,���,��� 

�.��� 
�.��� 

12 นางเยาวนุช   เดชวทิกัษ ์ กรรมการ 31,299,893 - - - - 31,299,893 8.165 

13 นายพลัลภ  เหมะทกัษณิ 
รองประธานเจา้หน้าที�

บรหิาร 
99,000 - 78,000 - - ��,��� �.��� 

14 นายกมนดนยั   ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 225,806 - - - - 225,806 0.059 

15 นส. ยุรพรรณ  เจนลาภวฒันกุล* กรรมการอสิระ - - - - - - - 

16 นายธนากร เจรฺญวงศา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 100 - - - - 100 0.000 

17 นส. อมรรตัน์ หตัถกรรม ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี - - - - - - - 

หมายเหต ุ * กรรมการอสิระ     

   

�.�.�. บทบาท  หน้าที� ความรบัผิดชอบและอาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้แีนวการปฏบิตัทิี�ดตีามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี ซึ�งถอืเป็นจรรยาบรรณ

ธุรกจิ (Code of Conduct) และไดป้ระกาศใหท้ราบโดยทั �วกนั พรอ้มทั �งเปิดเผยไวบ้นเวบ๊ไซต ์โดยใหถ้อืเป็นนโยบายที�

ใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัชั �นของบรษิทัฯ ซึ�งตอ้งศกึษาทาํความเขา้ใจและปฏบิตัอิย่างสมํ�าเสมอ 

ทั �งการปฏบิตัติามลายลกัษณ์อกัษร และการปฏบิตัติามเจตนารมณ์แหง่ความซื�อสตัย ์ (The Spirit of Integrity) และ

เพื�อใหม้ั �นใจว่าพนกังานทุกคนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี�ยวกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมถงึแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ และ

สามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม บรษิทัฯ ไดท้ยอยดาํเนินการทดสอบพนกังานเกี�ยวกบักฎเกณฑแ์ละการ
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ปฏบิตังิานเป็นระยะ และมกีารนําผลที�ไดม้าประเมนิระดบัความรูค้วามเขา้ใจของพนกังานเพื�อการปรบัปรุงและพฒันา

ใหถู้กตอ้ง รวมถงึเป็นสว่นหนึ�งในการพจิารณาผลการปฏบิตังิานของพนกังานในรอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ประจาํปี 

คณะกรรมการทําหน้าที�ในการกําหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิัทฯ และส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากร

อย่างมปีระสทิธภิาพควบคู่ไปกบักาํหนดนโยบายเรื�องการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัรวมถงึในการปฏบิตังิาน

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพื�อใหผู้บ้รหิารและพนกังานมจีุดมุ่งหมายในการดาํเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ�ง

ในปี ���� คณะกรรมการได้มกีารพจิารณาทบทวนและอนุมตัิวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทศิทางการ

ดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที�สําคญัใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดําเนินธุรกจิตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีเช่น นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ เป็นตน้ 

คณะกรรมการไดต้ดิตามดูแลใหม้กีารนํากลยุทธข์องบรษิทัฯ ไปปฏบิตั ิโดยในการประชุมคณะกรรมการทุก

ครั �ง คณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบรหิาร โดยกําหนดให้มกีารรายงานผลการดําเนินงานและ              

ผลประกอบการของบรษิทัฯ ทั �งในส่วนของเป้าหมายทางการเงนิ และเป้าหมายที�ไม่ใช่ตวัเงนิ อาทเิช่น การขอหนังสอื

รบัรอง ISO22000, FSSC22000 และ BRC ของ TSO (บรษิทัในเครอื) เป็นต้น และแผนงานต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตาม

กลยุทธท์ี�วางไว ้บทบาท  หน้าที� ความรบัผดิชอบและอาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบรษิทั มรีายละเอยีด ดงันี� 

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

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

3. ควบคุมกํากบัดูแลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายที�ไดร้บั
มอบหมายเวน้แต่  เรื�องดงัต่อไปนี�คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ก่อนการดาํเนินการ 

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

และในกรณีดงัต่อไปนี�จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการและที�ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ย               

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื�นโดยมวีตัถุประสงค์
จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
(จ)  การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 
(ฉ) การใดที�พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์หรอืประกาศตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตจิากที�ประชุม  

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

กาํหนดค่าตอบแทนสรรหาและกาํหนดผูส้บืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูและประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
ผูจ้ดัการ รวมทั �งดแูลใหบ้รษิทัมกีระบวนการที�มปีระสทิธผิลในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 
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5.  ดูแลให้มกีารกํากบัตรวจสอบ ทั �งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู ้สอบบญัชีภายนอกให้ทําหน้าที�
อย่างมีประสทิธผิล 

6. อนุมตัิงบการเงนิประจําไตรมาสรายงวดและประจําปีและดูแลให้มกีารจดัทํางบการเงนิให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป 

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

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

-  การพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ จะตอ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม 
-  เปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความเหน็อย่างมอีสิระ 
-  กาํหนดเวลาในการพจิารณาแต่ละวาระไวอ้ยา่งเพยีงพอ เพื�อการอภปิรายและแสดงความคดิเหน็อย่างรอบคอบ 
-  ประธานกรรมการเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม 

8.  รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยจดัใหม้ชีอ่งทางในการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัอย่างเหมาะสม 
9.  มคีวามตั �งใจและมจีรยิธรรม (Honesty and Integrity) ในการดาํเนินธุรกจิ 
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ชี�ยวชาญจากสาขาวชิาชพีต่างๆ  เพื�อการตดัสนิใจที�ถูกตอ้งแม่นยาํ 
11. กรรมการต้องมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิมคีวาม

สนใจในกจิการของบรษิทัที�ตนเองเป็นกรรมการ 
12.  คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีภายในไม่เกนิ          

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

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

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

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

การกําหนดจํานวนวาระที�จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที�สุดคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
เนื�องจากการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัแมจ้ะเป็นการดาํเนินธุรกจิบรกิารแต่ลกูคา้หลกัเป็นลกูคา้ในอุตสาหกรรมนํ�าตาลซึ�ง
ดําเนินธุรกจิที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัส่วนราชการหลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอื�นๆ ดงันั �นผู้ที�จะดํารงตําแหน่ง
กรรมการจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทางดา้นธุรกจิอุตสาหกรรมนํ�าตาลและเป็นผูถ้อืหุน้และตวัแทน
ผูถ้อืหุน้ใหญ่  ซึ�งไดแ้ก่โรงงานนํ�าตาล จงึไม่ไดก้ําหนดจาํนวนวาระที�จะดํารงตําแหน่งตดิต่อกนัไดน้านที�สุด  อย่างไรก็
ตามการพจิารณาจะคาํนึงถงึความรูค้วามสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านที�ครบวาระการดํารง
ตําแหน่งจะกลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งต่อไปอกี 
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การประชมุคณะกรรมการ 

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

ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ร่วมกนักาํหนดระเบยีบวาระการประชุมที�ชดัเจนตั �งแต่เรื�อง
สบืเนื�องจากการประชุมครั �งที�ผ่านมา เรื�องเสนอเพื�อทราบและเรื�องเสนอเพื�อพจิารณา  มเีอกสารประกอบการประชุมที�
ครบถว้น เพยีงพอ และจดัสง่ใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม � วนั เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทั ไดม้เีวลา
ศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอและ/หรอืสอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิจากผู้ที�บรษิัทกําหนดไวก้่อนเขา้ร่วมประชุม การประชุม      
แต่ละครั �งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั �วโมง ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็น           
อย่างเปิดเผย  มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองแล้วจาก
คณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหก้รรมการและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบอา้งองิได ้

อนึ�ง  ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรื�องพิจารณาเกี�ยวกับการทําธุรกรรมต่างๆ ที�มีกรรมการ             
หรอืผู้บรหิารที�มสี่วนได้เสยีหรอืมสี่วนที�เกี�ยวขอ้งแล้ว  กรรมการหรอืผู้บรหิารที�มสี่วนได้เสยีจะไม่เขา้ร่วมการประชุม
พจิารณาในเรื�องนั �นๆ 

การลงมตใินที�ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คอืใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ�งมหีนึ�งเสยีงในการ

ลงคะแนน อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อบงัคบัจะกําหนดองค์ประชุมขั �นตํ�าไว้  คณะกรรมการบริษัทได้กาํหนดนโยบาย

เพิ�มขึ�นนอกเหนือจากที�กาํหนดไว้ว่าจาํนวนองคป์ระชุมขั �นตํ�าของคณะกรรมการบริษทัที�จะลงมติในแต่ละวาระ

จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั �งหมดของบริษทั 

การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บรหิาร บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที�มีความเป็นอิสระ ซึ�งเพียงพอ        

และสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบรหิารงานของ คณะกรรมการได้อีกทั �งบรษิัทได้แยกตําแหน่งประธานกรรมการ       

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

หนดนโยบายการกํากบัดูแล และการบรหิารงานประจําโดยมกีารแบ่งแยก หน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารไวอ้ย่างชดัเจน เพื�อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้อย่างโปร่งใส มกีารถ่วงดุลอํานาจอย่าง

เพยีงพอ ทั �งนี�มติการอนุมตัิการทํารายการที�สําคญัยงัคงต้องได้รบัการอนุมตัิจากที� ประชุมคณะกรรมการบรษิทัหรือที�

ประชุมผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี นอกจากนี� อาํนาจที�มอบใหค้ณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที�

บรหิาร  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  เป็นการมอบอํานาจที�ไม่ทําใหบุ้คคลที�มสี่วนไดเ้สยีสามารถอนุมตัริายการใดๆ ที�ตนเอง 

หรอื บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองทาํร่วมกบับรษิทั หรอื 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้กรรมการที�ไม่เป็นผู้บรหิารมกีารประชุมกนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร หรอืฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมในการประชุม เพื�อเปิดโอกาสใหอ้ภปิรายปญัหาต่างๆ ทั �งที�เกี�ยวกบั
ธุรกจิของบรษิทัฯ เช่น กลยุทธก์ารบรหิารงาน แนวทางการเตบิโตอย่างยั �งยนื หรอื เรื�องอื�นๆ ที�อยู่ในความสนใจ โดย
ในปี 2564 ไดม้กีารประชุมของกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร รวม 1 ครั �ง เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2564 
 

การแต่งตั �งและถอดถอนกรรมการ 

การแต่งตั �งและถอดถอนกรรมการบริษทั  สรปุได้ดงันี�  

1.  กรรมการของบรษิทัเลอืกตั �งโดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้  โดยมจีาํนวนไม่น้อยกว่าหา้คน ซึ�งกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดต้องมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัรและมกีรรมการที�เป็นอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทั �งหมด ซึ�งปจัจุบนับรษิัท มกีรรมการอสิระจํานวน 5 คน จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 15 คน               
โดยกรรมการอสิระทุกท่านมคีุณสมบตัติามที�กฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด 

2.  ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี� 
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(�)  ผูถ้อืหุน้รายหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถอื 
         (�)  ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสยีงที�มอียู่ทั �งหมดตาม (�) เลอืกตั �งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคน   
เป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

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

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

3. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั �งให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ�งในสามเป็น

อัตราถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สุดกบัส่วนหนึ�งในสามกรรมการ                          

ที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �น ให้กรรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก    

สว่นในปีที�สามและปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

4.  นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื�อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 
(4) ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5) ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 

5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถงึบรษิทั 

6. ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�น นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลอืก

บุคคลซึ�งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.���� 

ตามที�คณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาและเสนอที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพจิารณาเขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการ

แทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงวาระที�ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที�ตนแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนกรรมการ            
ที�ยงัเหลอือยู่ 

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

8. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
  

 บทบาทหน้าที�ของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าที�กาํกบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยุทธข์องฝ่ายจดัการ 

รวมทั �งใหค้าํแนะนําและสนบัสนุนการดําเนินธุรกจิของฝา่ยจดัการ แต่ไม่มสีว่นร่วมในการบรหิารงานประจาํของบรษิทัฯ 

ประธานกรรมการเป็นผูท้ําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัและที�ประชุมผูถ้อืหุน้ และสนับสนุนให้

กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ดาํเนินไปอย่างมี

ประสทิธภิาพจนสาํเรจ็ลุล่วง 
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 เพื�อใหก้ารแบ่งแยกอํานาจหน้าที�ในเรื�องการกําหนดนโยบายบรษิทัฯ การบรหิารงานของบรษิทัฯ แยกจากกนั

อย่างชดัเจน บรษิัทฯ จงึกําหนดให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร  เป็นคนละบุคคลกนั โดยประธาน

กรรมการมบีทบาทหน้าที� ดงันี� 

 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานหรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจาํเป็นเร่งด่วน กรรมการ 2 คนขึ�นไปอาจรอ้งขอใหเ้รยีกประชุม
คณะกรรมการกไ็ด ้เป็นประธานในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมบีทบาทในการกาํหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบั
กบัประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 2.  มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ สนันสนุน                    
และเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 
 3.สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าที�อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ความ
รบัผดิชอบและตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี
 4.ดูแล ตดิตาม การบรหิารของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์    
ที�กาํหนดไว ้
 5.เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชี�ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง        
ทั �งสองฝา่ยเท่ากนั 
 

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

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

เร่งด่วนที�จะต้องได้รบัการพจิารณาและอนุมตัจิากผู้ถอืหุน้คณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดเป็นครั �งๆ ไป โดยเป็นการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535                       

และพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกําหนดไว้เพื�อให้เป็นตามกฎหมายและ

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี
 

 การประชุมกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นการประชุมกําหนดไว้ปีละ 1 ครั �ง จะเป็นการประชุมเฉพาะ

กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร โดยไม่มปีระธานเจา้หน้าที�บรหิาร  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายบรหิารอื�นๆ เขา้ร่วม

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

ประเดน็ต่างๆ เกี�ยวกบัฝา่ยจดัการอย่างอสิระ โดยไม่มฝีา่ยบรหิารและสรุปผลใหฝ้า่ยบรหิารไดร้บัทราบ 
 

 บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

 1. กาํหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

 2. อนุมตัิแผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทั �งกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบาย และแผนงานที�กาํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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 3. ส่งเสริมให้จดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพื�อให้กรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิในการดําเนินธุรกจิและติดตามใหม้กีาร

ปฏบิตัอิย่างจรงิจงั 

 4. จดัใหม้รีะบบควบคุมภายในที�เพยีงพอ เหมาะสม เพื�อให้มั �นใจว่าการทํารายงานต่างๆ ได้รบัอนุมตัจิากผูม้ี

อาํนาจมกีารสอบทานและจดัทาํบญัชทีี�ถูกตอ้ง ตลอดจนมรีะบบต่างๆ ที�สามารถป้องกนัการนําทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ไป

ใชใ้นทางมชิอบ 
 

 บทบาทหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ�งอาจเรียกชื�อตําแหน่งเป็นอย่างอื�น) 

รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัในการบรหิารจดัการงานของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุตามแผนที�วางไว ้และรายงานผลการ

บรหิารต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 �. บรหิารกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตทิี�ประชุม

ผูถ้อืหุน้ มตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนระเบยีบปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้ง 

 �. สั �งการหรอืดาํเนินการใดๆ ที�จาํเป็นและสมควร เพื�อใหก้ารดาํเนินการตามขอ้ �. สาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีและ

หากเป็นเรื�องสาํคญัใหร้ายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ที�ประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

 �. พจิารณาและอนุมตักิารบรรจุ แต่งตั �ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพจิารณาความดคีวามชอบ มาตรการทาง

วนิัย ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงาน ทั �งนี� การดําเนินการต่างๆ ต้องไม่ขดัแยง้กบัอํานาจของ

คณะกรรมการบรหิารเป็นผู้รบัมอบอํานาจของบรษิทัฯ ในการบรหิารกจิการของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสั �ง มตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอื มตทิี�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื มตทิี�

ประชุมคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ  

 �. ใหม้อีํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื�น ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ

มอบอํานาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสอืมอบอํานาจ 

และ/หรอื เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้กาํหนด หรอืคาํสั �งที�คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัฯ กาํหนดไว ้

 �. ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากปจัจยัต่างๆ ไม่

ว่าภายในและภายนอกบรษิทัฯ 

 �. พจิารณาการเขา้ทําสญัญาเกี�ยวกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และสญัญาต่างๆ ซึ�งเป็นผลประโยชน์ต่อกจิการของ

บริษัทฯ รวมทั �งกําหนดขั �นตอนและวิธีการจดัทําสญัญาดงักล่าว เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ 

 �. มอีาํนาจออกคาํสั �ง ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ

บรษิทัฯ และเพื�อรกัษาระเบยีบ วนิยั การทาํงานภายในองคก์ร  

 �. ปฏบิตัหิน้าที�อื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นคราวๆ ไป 

 ทั �งนี� การมอบอํานาจแก่บุคคลอื�นที�เหน็สมควร จะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจในการอนุมตัิ

รายการใดที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดขดัแยง้กบับรษิทัฯ หรอื

บรษิทัย่อยตามกฎเกณฑต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งการอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ที�ประชุมผู้ถอืหุน้เพื�อพจิารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

หรอื กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอื�นๆ 

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

คณะกรรมการบริษัทกําหนดวนัประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะกําหนดทุกวนัพฤหสับดี
สุดท้ายของเดอืนเพื�อใหค้ณะกรรมการสามารถตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายและแผนงานไดอ้ย่างต่อเนื�องและแจง้
กําหนดวนัประชุมทั �งปีใหก้รรมการทราบตั �งแต่ต้นปีและอาจมกีารประชุมคณะกรรมการเพิ�มเตมิตามความเหมาะสม  
โดยเลขานุการบรษิทัจะส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบที�มสีารสนเทศสาํคญั
ครบถ้วนไปยงักรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7 วนัก่อนการประชุมเสมอเพื�อให้คณะกรรมการมเีวลาศกึษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมเีหตุจําเป็นเร่งด่วนโดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ�มได้จาก
เลขานุการบรษิทัและมคีวามเป็นอสิระที�จะเสนอเรื�องเขา้สู่วาระการประชุมได ้ ทั �งนี�วาระการประชุมคณะกรรมการจะ
แบ่งเป็นหมวดหมู่ชดัเจนและ     มวีาระพจิารณาตดิตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา ซึ�งการกําหนดวาระจะผ่านการ
พจิารณาของประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบรหิาร 

ในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระและมกีารเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมเพื�อใหข้อ้มลูเพิ�มเตมิที�เกี�ยวขอ้ง
กบัวารการประชุมและเพื�อรบัทราบนโยบายโดยตรงสามารถนําไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ  นอกจากนี�ไดจ้ดัใหม้กีาร
จดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลุมสาระสาํคญัอย่างครบถว้นแลว้เสรจ็ในเวลาที�เหมาะสมและจดัเกบ็
รายงานการประชุมที�ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบพรอ้มใหค้ณะกรรมการและ
ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบและสะดวกในการสบืคน้อา้งองิได ้

ในกรณีที�กรรมการบริษัทท่านใดมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที�พจิารณากรรมการท่านนั �นจะ
เปิดเผยประเดน็ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยทนัท ี และจะไม่มสี่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสนิใจในวาระนั �น 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อทําหน้าที�ช่วยคณะกรรมการบรษิัทในการปฏบิตัิ
หน้าที�รบัผดิชอบในแต่ละดา้นโดยรายละเอยีดดงัปรากฏในหวัขอ้ 7.2 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย                    
โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�ในการสอบทานประเภท องคป์ระกอบ รวมถงึผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะเป็นประจาํทุกปี คณะกรรมการแต่ละคณะมขีอ้บงัคบัที�ระบุขอบเขต อํานาจ หน้าที�และความรบัผดิชอบ                 
อย่างชัดเจน และประธานคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที�ในการรายงานผลการปฏิบัติงานและประเด็นสําคญั                            
ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�รบัความรบัผดิชอบในการกําหนดกรอบการบรหิารความเสี�ยงและการควบคุม
ภายในให้สามารถรองรบัการดําเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  นอกจากนี�คณะกรรมการบรษิทัยงั         
มีหน้าที�ในการทําให้ข้อมูลด้านการเงินมีความน่าเชื�อถือ และความสามารถทําให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย              
และกฎระเบียบ ได้ติดตามการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและบรรลุผลตามที�กาํหนดไว ้

ในการกําหนดและสอบทานกรอบการบรหิารความเสี�ยง คณะกรรมการบรษิัทต้องพจิารณาถงึขอ้เทจ็จรงิ               
ของความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง โดยควรพจิารณาจากความสญูเสยีที�อาจจะเกดิขึ�นและค่าใชจ้่ายในการควบคุมความเสี�ยงนั �นๆ  
เพื�อใหส้ามารถที�จะทาํใหเ้กดิระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมได ้
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คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทําและอนุมตัิคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที�
ระบุถงึแนวทางในการปฏบิตังิานในหน้าที�และการปฏบิตังิานของกรรมการและพนกังานในองคก์ร  ซึ�งไดก้ล่าวถงึขอ้มูล
เกี�ยวกับหลักการและคุณค่าหลักที�บริษัทมุ่งหวังตลอดจนและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ                  
เพื�อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมและการปฏบิตัิงานของกรรมการและพนักงานด้วยความซื�อสตัย์
สจุรติและยุตธิรรม 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถึงความสําคญัของพนักงาน  โดยการปฏบิตัิต่อพนักงานทุกคนด้วยความ
เคารพ ในเกยีรตแิละศกัดิ �ศรแีละใหโ้อกาสในการทาํงานแก่พนักงานทุกระดบั เพื�อสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหก้บัพนักงาน                      
ที�จะทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพภายใตห้น้าที�ความรบัผดิชอบที�มกีารกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนและสถานที�ทาํงาน 

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

 
 
 

 

เพื�อให้การปฎิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการได้

แต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อแบ่งภาระของคณะกรรมการในการตดิตาม กาํกบัดแูล หรอืพจิารณาศกึษาเรื�องสาํคญั 

ของบรษิทัฯในรายละเอยีด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมอีาํนาจหน้าที�ความรบัผดิชอบตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบรหิาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง  
 

7.3.1 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นโดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทั �งหมด � ท่าน   

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

* โดยเลขานุการบรษิทั นายณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกุล ทาํหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  

1. นายประภาส      ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายพงศ ์          ชนิธรรมมติร รองประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายชนะชยั        ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. นายพลัลภ         เหมะทกัษณิ รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

�.�. ข้อมูลเกี�ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
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บทบาท  หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจหน้าที�จดัการงานและดาํเนินกจิการของบรษิทัตามที�คณะกรรมการกําหนด
หรอืไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการใหด้าํเนินการเฉพาะกรณ ี

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

เพื�อรบัทราบถงึกจิการที�ฝา่ยบรหิารไดท้ําไปแลว้จะเกดิการเปลี�ยนแปลงอย่างสาํคญัแก่กจิการของบรษิทั และ/
หรอืเรื�องที�ฝ่ายบรหิารเหน็สมควรเสนอเพื�ออนุมตัิเป็นรายเรื�องใหเ้สนอเพื�อรบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ก่อน 

4. คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจและหน้าที�ในการดําเนินกจิกรรมตามที�กาํหนดเพื�อบรหิารกจิการใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็บรรลุเป้าหมายของบรษิทั   

5. จดัทาํและสอบทานแผนทางการเงนิและนโยบายที�สาํคญัของบรษิทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั   
เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

6. พฒันาและดูแลทรพัยากรบุคคลและกําหนดอตัราค่าตอบแทนให้ดําเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรพัยากร
บุคคล 

7. พจิารณาแต่งตั �ง ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารฝ่ายงานลงมาถงึพนักงานระดบักลาง     
และจดัหาผูส้บืทอดการดาํรงตําแหน่งต่อ 

8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการ
ดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

9. ตดิตามการปฏบิตังิานของพนักงานทุกระดบัเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการความเสี�ยงตามแนวทางที�บรษิทั 
กําหนดรวมทั �งประสทิธผิลของการควบคุมภายในและการปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย         
ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
ปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 11 ครั �ง มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที�อย่างสมํ�าเสมอ                   

รวมถงึการรายงานการทาํหน้าที�ในรอบปีที�ผ่านมา 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร ประจาํปี 2564 

ครั �งที�/2564 วนัที� เดือน พทุธศกัราช 

1 28 มกราคม 2564 
2 
3 

25 
25 

กุมภาพนัธ ์
มนีาคม 

2564 
2564 

4 29 เมษายน 2564 
5 
6 

27 
24 

พฤษภาคม 
มถุินายน 

2564 
2564 

7 26 สงิหาคม 2564 

8 30 กนัยายน 2564 

9 28 ตุลาคม 2564 

10 25 พฤศจกิายน 2564 

11 16 ธนัวาคม 2564 
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รายนามผูเ้ข้าประชุม 

 

 

ลาํดบัที� 

 
 

ชื�อ – สกลุ 

 
 

ตาํแหน่ง 
คณะกรรมการบริหาร ประชุม �� ครั �ง 

เข้าประชมุ ทั �งปี 

รวมครั �ง 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1 นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 11 11 100 

2 นายพงศ ์ ชนิธรรมมติร รองประธานกรรมการบรหิาร 11 11 100 

3 นายชนะชยั        ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิารฯ 11 11 100 

4 นายพลัลภ        เหมะทกัษณิ รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 11 11 100 

หมายเหต ุ  คณะกรรมการบรหิารมกีารประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการบรษิทัย่อย 
 

7.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

               ณ วนัที�  31  ธนัวาคม  2564 

ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง  

1.  นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกลุ* ประธานกรรมการ กรรมการที�เป็นอสิระและมคีวามรูด้า้นบญัช ี

2.  นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์ กรรมการ กรรมการที�เป็นอสิระ 

3.  นางกรศริ ิพณิรตัน์ กรรมการ กรรมการที�เป็นอสิระ 

หมายเหต ุ

1) คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจัจุบนัมกีารต่อวาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ตั �งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2562 
และสิ�นสุดลงในเดือนเมษายน 2565 

2) นายณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกุล ดาํรงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั �งที� ��/���� เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์���� ไดท้บทวนและอนุมตักิฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 02/2563 เมื�อวันที� �� กุมภาพนัธ์ ���� ได้มีมติอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดงักล่าว  ดงันี� 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee) แต่งตั �งขึ�นโดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั เพื�อสนับสนุน

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง 

วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั �งขึ�นมาโดยมวีตัถุประสงค์เพื�อทําหน้าที�ช่วยคณะกรรมการบรษิทั ในการปฎบิตัิ

หน้าที�กํากบัดูแลเกี�ยวกบั ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ประสทิธภิาพระบบควบคุมภายใน และการปฏบิตัิตาม

กฎหมาย ระเบยีบและหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพื�อส่งเสรมิให้บรษิัทมกีารกํากบัดูแลกจิการที�ด ี และมกีารสอบทานการ
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บริหารความเสี�ยงของบริษัท รวมทั �งรบัผิดชอบในการจดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอในรายงาน

ประจาํปีของบรษิทั 

1. ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปนี� 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที�เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั �ง โยกยา้ย รวมทั �งเลกิจา้งหรอืถอดถอน หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรอื การ

ว่าจา้งบรษิทัตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการบรหิารความเสี�ยงการดําเนินงานของบรษิัทฯ เพื�อให้ผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นใหอ้ยู่ในระดบัที�

ยอมรบัไดร้วมถงึป้องกนัมใิหเ้กดิการทุจรติและคอรร์ปัชั �น 

4. สอบทานและดาํเนินการใหฝ้า่ยบรหิารหรอืฝา่ยจดัการจดัใหม้รีะบบหรอืช่องทางการรบัเรื�องรอ้งเรยีนหรอืรอ้ง

ทุกขร์วมทั �งการปรบัปรุงแกไ้ขและการกํากบัดูแลเรื�องการร้องเรยีนหรอืรอ้งทุกขใ์หม้คีวามเหมาะสมเป็นแต่ละเรื�องแต่ละ

กรณี ๆ ไป 

5. พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกบัการทุจรติคอรร์ปัชั �นของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

7. พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตั �ง รวมทั �งเลกิจา้งหรอืถอดถอน บุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทําหน้าที�

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการเพื�อขออนุมตัจิากที�ประชุมผู้ถือหุ้น 

รวมทั �งเขา้ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง 

8. พจิารณารายการเกี�ยวโยงกนั หรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทั �งนี� เพื�อใหม้ั �นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

9.   จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึ�งรายงาน 

     ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี� 

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

(2) ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในบรษิทั 

(3) ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(4) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(5) ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎบตัร (Charter) 

(8) รายการอื�นที�เหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั �วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรบัผดิชอบที�ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 

10. ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

11. ในการปฎิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทํา

ดังต่อไปนี�ซึ�งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อดาํเนินการปรบัปรุง แกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
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(1) รายการที�เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจรติหรอืมสีิ�งผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 

2.คณะกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบและคณุสมบติั ดงันี� 

1. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และมอีย่างน้อย 3 คน ซึ�งในจาํนวนนี�อย่างน้อย 1 คน ตอ้ง

มคีวามรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์เพยีงพอที�จะทาํหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ 

2. มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3. ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืก และแต่งตั �งกรรมการตรวจสอบคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. เลขานุการบรษิทัทาํหน้าที�เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

3.วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี  นบัจากวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �งจากคณะกรรมการบรษิทั 

นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากตําแหน่งเมื�อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้บงัคบันี� หรอืตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที�กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจง้ต่อบรษิทัฯ 

ล่วงหน้า 1 เดอืน พรอ้มเหตุผล เพื�อคณะกรรมการบรษิทัหรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้จะไดพ้จิารณาแต่งตั �งกรรมการท่านอื�นที�มี

คุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลที�ลาออกและใหบ้รษิทัฯ แจง้การลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบดว้ย 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ

บรษิัทแต่งตั �งบุคคลที�มคีุณสมบตัิครบถ้วนขึ�นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพื�อให้กรรมการตรวจสอบมี

จาํนวนครบตามที�คณะกรรมการบรษิทักําหนด โดยบุคคลที�เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระ

ที�ยงัคงเหลอือยู่ 

อนึ�งกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลอืกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งได ้ โดยมคีณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาแต่งตั �งต่อไป 
 

4. การประชุม 

1. คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามที�เหน็สมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั �ง และมอีาํนาจในการ

เรยีกประชุมเพิ�มไดต้ามความจาํเป็น และองคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง 

2. กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกครั �ง ยกเวน้มเีหตุจาํเป็นควรแจง้ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

3. ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที�ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที�ประชุม

หรอืตดิภารกจิที�จาํเป็น ใหก้รรมการตรวจสอบที�มาประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบหนึ�งท่านเป็นประธานที�ประชุม 
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4. การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบญัชี ต้องจดัให้มขีึ�นอย่าง

สมํ�าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง 

5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทําไดโ้ดยถอืเสยีงขา้งมาก ทั �งนี�กรรมการตรวจสอบผู้ที�มสี่วนได้เสยี

ใดๆ ในเรื�องที�พจิารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็และลงมตใินเรื�องนั �นๆ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานใน

ที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

6. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคําสั �งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําส่งหนังสอืเชญิประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 

วนัก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีจําเป็นหรอืเร่งด่วนจะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื�น หรอืกําหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านั �น

ได ้โดยใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

7. คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเชญิผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทั 

และ/หรอืบรษิทัย่อย ใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารอื ชี�แจง หรอืตอบขอ้ซกัถามได ้
 

5. การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัรบัทราบ และจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัและลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

การทบทวนกฎบตัร และการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรทบทวนกฎบตัร  เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลง และการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของ

ตนเองอย่างน้อยปีละครั �ง และสรุปผลนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื�อทราบและพจิารณา 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมรวม 4 ครั �ง เพื�อทําหน้าที�ดูแลการดําเนินกจิการ    

ในนามคณะกรรมการบรษิทัตามบทบาทหน้าที�ความรบัผดิชอบที�กาํหนดในขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2564 

ครั �งที� /2564 วนัที� เดอืน พุทธศกัราช 

1 18 กุมภาพนัธ ์ 2564 

2 13 พฤษภาคม 2564 

3 11 สงิหาคม 2564 

4 11 พฤศจกิายน 2564 
 

จาํนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 มีดงันี�  

ชื�อกรรมการ 
ประชมุ 4 ครั �ง 

เข้าประชุม 

คิดเป็น

รอ้ยละ 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

นายสวุฒัน์          สมัมาชพีวศิวกุล 4/4 ��� เมษายน 2562 – เมษายน  2565 

นางพวงทพิย ์ ศลิป์ศาสตร ์ 4/4 ��� เมษายน 2562 – เมษายน  2565 

นางกรศริ ิ พณิรตัน์  4/4 ��� เมษายน 2562 – เมษายน  2565 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 256�      หน่วย : บาท            
 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน (ปี) โบนัส 
ค่าตอบแทนรวม  

(ปี) 

 2 นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล ประธานกรรมการ ���,000 ��,000 ���,000 

 � นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์ กรรมการตรวจสอบ 72,000 ��,000 90,000 

4 นางกรศริ ิ พณิรตัน์ กรรมการตรวจสอบ 72,000 ��,000 90,000 

รวม ���,000 ��,000 390,000 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํเนินงานโดยสรปุดงันี� .- 

-  ทบทวนระบบการกํากบัดูแลการปฏบิตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึการ

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์และพิจารณารายงานผลการสอบทานโดยการประชุมร่วมกบัผู้บริหาร             

ที�มหีน้าที�รบัผดิชอบและผูต้รวจสอบภายใน 

-  ตดิตามโดยใกลช้ดิเกี�ยวกบัการทํารายการเกี�ยวโยงกนัและรายการระหว่างกนัเพื�อใหม้ั �นใจไดว้่ามคีวาม

โปร่งใสและมกีารเปิดเผยขอ้มลูที�เพยีงพอ 

-  ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเพื�อประเมนิประสทิธผิลและความเพยีงพอของ

ระบบการควบคุมภายในและระบบควบคุมความปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ดิตามการ

ปฏบิตังิานควบคุมภายในอย่างใกลช้ดิและอภปิรายเกี�ยวกบัความสาํคญัของขอ้บกพร่องที�ชดัเจนในกระบวนการควบคมุภายใน   

และพจิารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 

                           -  ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยประชุมพิจารณาร่วมกบั

ผูบ้รหิารในสายการเงนิและผูส้อบบญัชภีายนอกเพื�อพจิารณาขอ้สงัเกตต่างๆ และรายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการ

เพื�อทราบ เพื�อดาํเนินการหรอืเพื�อวางแผนหรอืกาํหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิต่อไป 

- ทบทวนรายงานทางการเงนิทั �งรายไตรมาสและประจําปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย        

โดยพจิารณาขอ้มูลทางบญัชกีารปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

จดัทํางบการเงนิดงักล่าว โดยประชุมพจิารณาร่วมกบัผูบ้รหิารในสายงานบญัชขีองบรษิทัและบรษิทั สาํนักงาน เอ เอม็ 

ซ ีจาํกดั  ผูต้รวจสอบบญัชอีย่างสมํ�าเสมอ โดยมกีารรายงานขอ้สงัเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ  ทั �งนี�ในระหว่าง

การสอบทานและตรวจสอบของผูส้อบบญัชไีม่พบการทุจรติหรอืการฝา่ฝืนกฎหมายของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

-  เขา้ร่วมประชุมกบับรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั  ผูต้รวจสอบภายใน เพื�อประเมนิประสทิธผิล               

และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ประเด็นสําคญัที�ตรวจพบตลอดจนติดตามผล                     

การปรบัปรุงแกไ้ขประเดน็ที�ตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกนัเพื�อไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย ซึ�งนําเสนอโดยผูต้รวจสอบภายใน  

โดยเน้นความเป็นอสิระของทั �งผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชภีายนอก 

-  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 2563 โดยเน้นหนกัในเรื�องที�จะมคีวามเสี�ยง            

ที�มผีลกระทบอย่างมากต่อธุรกจิทั �งของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยตดิตามผลการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน

ใหม้กีารดําเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื�องเพื�อใหก้ารดําเนินธุรกจิของบรษิทัในเครอืเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

เกดิประสทิธผิลมากที�สดุ     
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-  ทบทวนระบบการกํากบัดูแลการปฏบิตังิานตามขอ้กําหนดกฎหมายที�เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิัท

รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยประชุมร่วมกบั

ผูบ้รหิารสายงานบญัช ี  ผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน      

-  พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะในกรณีที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั

ระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย  โดยถอืหลกัความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอตามหลกัในการปฏบิตังิาน

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน รวมทั �งค่าตอบแทนในการสอบบญัชแีละการ

ตรวจสอบภายในที�เหมาะสมเพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหค้วามเหน็ชอบในการเสนอรายชื�อผูส้อบบญัชี

และค่าตอบแทนต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�ออนุมตัแิต่งตั �งสาํหรบัปี 2563 
 

�.3.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั �งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั �งแต่ปี 2550               

เพื�อช่วยในการสรรหาบุคคลที�มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที�เหมาะสมเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทั

รวมทั �งช่วยเสนอนโยบายค่าตอบแทนสาํหรบัผูบ้รหิารดงักล่าวนั �นต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาต่อมาที�ประชุม 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั �งคณะ 3 ท่าน (คิดเป็น 

���%)  

               ณ วนัที�  31  ธนัวาคม  2564 

ชื�อ - นามสกลุ ตาํแหน่ง  

1. นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ 

2. นางสาวจุฑาทพิย ์อรุณานนทช์ยั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ 

3. นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ 
 

นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม ดาํรงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประชุมปี 256� (� ครั �ง) 

ชื�อ - นามสกุล ตําแหน่ง เขา้ประชมุ คดิเป็นรอ้ย
ละ 

1. นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1/1 ��� 

2. นางสาวจุฑาทพิย ์อรุณานนทช์ยั กรรมการสรรหาฯ   1/1 ��� 

3.  นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร*์ กรรมการสรรหาฯ 1/1 ��� 
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ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดม้กีารประชุมร่วมกนั จาํนวน 1 ครั �ง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประจาํปี 2564 

ครั �งที� /2563 วนัที� เดอืน พุทธศกัราช 

1 28 มกราคม 2564 
 

คณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 11/2560 เมื�อวนัที� 30 พฤศจกิายน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิฎบตัรคณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรใหก้ําหนดกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื�อทบทวน

ขอ้มลูต่างๆ ใหเ้ป็นปจัจุบนัมากยิ�งขึ�น  การกาํหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบในการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏบิตังิานดา้นอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี เพื�อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนสามารถปฎิบตัิหน้าที�ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใสเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ี    

เพื�อสรา้งความมั �นใจและความน่าเชื�อถอืต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

คณุสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบรษิัทอย่างน้อยสาม (�) คน และ 1       

ใน 3 ของจาํนวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยประธานคณะกรรมการดงักล่าว

ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั �ง เพื�อปฏิบัติหน้าที�ในตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และมคีุณสมบตัิตามกฎหมายและขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดูแล เช่น พรบ.หลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการปฎบิตังิานอยู่ในตําแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ

บรษิัท ทั �งนี�เมื�อครบกําหนดออกตามวาระกอ็าจได้รบัการพจิารณาแต่งตั �งใหด้ํารงตําแหน่งต่อไปอกีได้โดยขึ�นอยู่กบั

ดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งต้น กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนพน้จากตําแหน่งเมื�อ  

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 

5. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คนใดคนหนึ�งลาออกจากตําแหน่ง ใหย้ื�นหนงัสอืต่อประธานกร

รมการบรษิทั ทั �งนี� การลาออกจะมผีลนบัแต่วนัที�หนงัสอืลาออกไปถงึประธานกรรมการบรษิทั 

6. ในกรณี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพน้จากตําแหน่งทั �งคณะ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนที�พน้จากตําแหน่งตอ้งอยู่รกัษาการในตําแหน่ง เพื�อดาํเนินการงานต่อไปพลางก่อน

จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้รบัหน้าที� 
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7. ในกรณีที�ตําแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราว

ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตั �งบุคคลที�มคีุณสมบตัคิรบถ้วนขึ�นเป็นกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน แทน เพื�อให้มจีํานวนกรรมการครบตามที�กําหนด โดยบุคคลที�เขา้เป็นกรรมการ

แทน อยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยู่ 
 

ขอบเขตหน้าที� 

 ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มคีวามเหมาะสมกบัองค์กร       
และสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป 

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

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

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

 จดัให้มแีผนสบืทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง เพื�อเตรยีมความพร้อมเป็น
แผนต่อเนื�องให้มผีู้สบืทอดงานในกรณีที�กรรมการผู้จดัการหรอืผู้บรหิารระดบัสูงในตําแหน่งนั �นๆ 
เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้เพื�อให้การบริหารงานของบริษัทดําเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื�อง  โดยมกีารทบทวนอย่างสม่าเสมอ 

 พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ใหม้คีวามเป็นธรรมและสมเหตุผล โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของ
บรษิัทอื�นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิัท รวมทั �ง นําเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการ
บรษิทัและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตั ิ

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

 ทบทวน เปลี�ยนแปลงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้ง
กบัภาวการณ์ และนําเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

 ปฎบิตัหิน้าที�อื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
การประชมุ  

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนควรจดัใหม้กีารประชุมตามความจาํเป็น และสมควร
แก่หน้าที�ความรบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 
ครั �ง 

 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยคําสั �งของประธานคณะกรรมการสรรหาและ
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พจิารณาค่าตอบแทน แจ้งไปยงักรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อน
การประชุม เวน้แต่ในกรณีจําเป็นรบีด่วนจะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื�น หรอืกําหนดวนัประชุมให้
เรว็กว่านั �นกไ็ด ้

การรายงาน 

 รายงานการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรบัทราบ     
อย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง และจดัทาํรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ทั �งนี�บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ              

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน            

จะพจิารณาคดัเลอืกบุคคลที�มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามขอ้กําหนดของพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน

จํากดั โดยมีคุณสมบตัิครบถ้วนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนําชื�อเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

เลอืกตั �งเป็นรายบุคคล 

ในปี 256�  มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจาํนวน 1 ครั �ง และ ในกรณีที�มเีรื�อง

ที�ต้องพจิารณาเป็นกรณีพเิศษ  อาจมกีารประชุมเพิ�มเตมิจะจดัใหม้ขี ึ�นไดต้ามความเหมาะสมตามที�ประธานฯ ใหค้วาม

เหน็ชอบโดยมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั �งคณะและที�ประชุมไดพ้จิารณาเรื�องต่างๆ  เช่น หลกัเกณฑใ์นการกาํหนด

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดต่างๆพจิารณาหลกัเกณฑใ์นการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ    

ชุดย่อย  กาํหนดหลกัเกณฑค์ุณสมบตัขิองบุคคลที�ผูถ้อืหุน้เสนอเขา้เป็นกรรมการเป็นตน้ 

 

หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ  

ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที�ใช้พจิารณาจากประวตัิและคุณสมบตัิเบื�องต้น

ตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ความรูค้วามสามารถตลอดจนประสพการณ์  ซึ�งผูท้ี�มคีุณสมบตัิ

เหมาะสมในการดาํรงตําแหน่งกรรมการจะตอ้งแจง้สถานะในการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัอื�นๆ ทั �งที�เป็นบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและบรษิัทที�ไม่ได้เป็นบรษิัทจดทะเบยีนตลอดจนรายงานการถือครอง

หลกัทรพัยต์ามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การเปิดเผยขอ้มลูส่วนได้

เสยีของตนและผูเ้กี�ยวขอ้งต่อกรรมการเพื�อประกอบการพจิารณา 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื�น     

โดยกรรมการจะต้องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�มีลักษณะธุรกิจที�เป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัท  

กรรมการกําหนดให้กรรมการแต่ละท่านแจ้งการดํารงตําแหน่งกรรมการทุกบรษิัทที�ดํารงตําแหน่งต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเพื�อเสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบและทาํการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทั �วไป 

 

7.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบรษิทั ในคราวประชุม ครั �งที� 8/2561 เมื�อวนัที� 30 สงิหาคม 2561 ไดม้มีตจิดัตั �งคณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง ปจัจุบนัประกอบด้วยประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน รวมมี

กรรมการอสิระ 3 ท่าน และกรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 2 ท่าน มกีาํหนดการประชุมในปี ���� เป็นดงันี� 
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การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ประจาํปี 2564 

ครั �งที� /2564 วนัที� เดอืน พุทธศกัราช 

1 18 กุมภาพนัธ ์ 2564 

2 13 พฤษภาคม 2564 

3 11 สงิหาคม 2564 

4 11 พฤศจกิายน 2564 
 

 

 

หมายเหต ุ*   นายธนาการ   เจรญิวงศา     ผูจ้ดัการความเสี�ยง  

นายณฐัวรรธ ์อศัวธนิกกุล    เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

 

�. ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรบัผิดชอบ 

1.1 กําหนดนโยบายการบรหิารความเสี�ยงและการวางกรอบการบรหิารความเสี�ยง เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั  เพื�อพจิารณาในเรื�องของการบรหิารความเสี�ยงโดยรวมของบรษิทั ซึ�งครอบคลุมถงึความเสี�ยงประเภท
ต่างๆ      ที�สาํคญั คอื ความเสี�ยงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk), ความเสี�ยงดา้นการดาํเนินงาน (Operational 
Risk), ความเสี�ยงดา้นบญัชแีละการเงนิ (Financial and Accounting Risk), ความเสี�ยงดา้นกฎระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบั            ที�เกี�ยวขอ้ง (Compliance Risk) เป็นตน้ 

1.2 วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสี�ยงโดยสามารถประเมนิ ตรวจตดิตาม และควบคุมความ
เสี�ยง ของบรษิทัฯ โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้

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

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

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

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

1.7 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงสามารถจดัจา้งที�ปรกึษาจากภายนอก เพื�อขอคําแนะนําไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของ
บรษิทั โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

1.8 ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

 

ชื�อ-สกลุ ประเภท ตาํแหน่ง เข้าประชุม คิดเป็นร้อยละ 

1. นายสุวฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 4/4 ��� 

2. นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์    กรรมการอสิระ กรรมการบรหิารความเสยีง  4/4 ��� 

3. นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสยีง  4/4 ��� 

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

5. นางกรศริ ิ พณิรตัน์ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสยีง 4/4 100 



 

113 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 One Report 2564 

2.  การประชุม  

1.1 ใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั �งตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
1.2 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงโดยคาํสั �ง

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

1.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจะต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ

จาํนวนกรรมการบรหิารความเสี�ยงทั �งหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานคณะกรรมการบรหิาร

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

กรรมการบรหิารความเสี�ยงที�เป็นกรรมการอสิระคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

1.4 การวนิิจฉยัชี�ขาดของที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

1.5 กรรมการบรหิารความเสี�ยงคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบรหิารความเสี�ยงซึ�งมสี่วน

ไดเ้สยีในเรื�องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �น ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออก

เสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

1.6 ลงมตขิองคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงอาจกระทาํไดโ้ดยไม่ต้องมกีารประชุมและมผีลสมบรูณ์เสมอืนหนึ�งว่า 

ไดม้กีารประชุมลงมตแิลว้ เมื�อมตนิั �นๆกรรมการบรหิารความเสี�ยงไดล้งลายมอืชื�อรบัรองไวทุ้กคน 
 

3. การรายงาน  

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงจะตอ้งรายงานผลการปฏบิตัหิน้าที�ต่อคณะกรรมการบรษิทั และรายงานการ

ทาํหน้าที� ในรอบปีที�ผ่านมาต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจาํปี โดยเปิดเผยรายละเอยีดดงันี� 

1.1 จาํนวนครั �งในการประชมุ 

1.2 จาํนวนครั �งที�กรรมการบรหิารความเสี�ยงแต่ละคนเขา้ร่วมประชมุ 

1.3 ผลการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎบตัรที�กาํหนดไว ้
 

4. หน่วยงานที�รบัผิดชอบและผูที้�เกี�ยวข้อง  

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

 

5. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ทําการประเมนิผลการปฏบิตังิานทุกปี โดยการประเมนิตนเอง และรายงาน

ปญัหาอุปสรรคที�เป็นเหตุใหก้ารปฏบิตังิานไม่บรรลุวตัถุประสงค ์(หากม)ี เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 

6. การทบทวนกฎบตัร 

 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ปีละ 1 ครั �ง            
หรอืทบทวนเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลง 

 
คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ   

ปจัจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�กาํกบัดูแลกจิการดว้ย  เนื�องจากโครงสรา้งองคก์รของบรษิทัเป็น
องค์กรที�ไม่ใหญ่และแผนการปฏบิตัิงานที�ไม่ซบัซ้อน อนัประกอบด้วย  คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
คณะกรรมการบรหิารรวมถงึจาํนวนพนกังานทั �งหมดมจีาํนวนไม่มากนัก  ดงันั �นงานในดา้นการกํากบัดูแลกจิการจงึอยู่
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ในส่วนหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอสิระทั �งหมด ไดแ้ก่นายสุวฒัน์ 
สมัมาชพีวศิวกุล  นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร์ และนางกรศริ ิพณิรตัน์ ผู้ตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชใีนการ
ตรวจสอบจะครอบคลุมถงึการตรวจสอบเกี�ยวกบัการตรวจระบบการปฏบิตัิงานและการควบคุมภายในรวมไปถงึการ
ดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้กําหนดต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิเพื�อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี อนัไดแ้ก่ 

งานด้านบญัชี  ไดแ้ก่  

-  การจดัทาํงบการเงนิใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีี�ยอมรบักนัทั �วไป 

-  การคาํนวณการประเมนิ ตลอดไปจนถงึการนําสง่ภาษต่ีอกรมสรรพากรและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 

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

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

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

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

อย่างไรกต็ามคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสําคญัของการกํากบัดูแลกจิการที�ด ี ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน  เพื�อสนบัสนุนใหม้กีารดาํเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลตลอดจนมกีารสอบ
ทาน เพื�อใหก้ารดําเนินงานเป็นไปตามขอ้กฎหมายเพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�เป็นสากลและสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการยดึมั �นในการปฏบิตัติามหลกัของกระบวนการกํากบัดแูลกจิการที�
ด ีมกีารสื�อสารไปยงัพนักงานทุกระดบัโดยกําหนดเป็นภารกจิ วสิยัทศัน์และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิเพื�อที�จะ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวทางที�ใชป้ฏบิตัภิายในของบรษิทั ซึ�งจะทําใหม้ั �นใจไดว้่าบรษิทัไดด้ําเนินการตามหลกัการกํากบั
ดแูลกจิการที�ดโีดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามตระหนกัในหน้าที�ความรบัผดิชอบในการดาํเนินงานเพื�อประโยชน์สงูสุด
ของบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการดําเนินงาน การตดัสนิใจและการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีอย่าง
เป็นธรรมยดึมั �นในการดําเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  ผูกมติรไมตรกีบัชุมชนรอบขา้งมสี่วนร่วมทาง
สงัคมเพื�อรกัษาสิ�งแวดลอ้มและการพฒันาชุมชน  ซึ�งจะช่วยส่งเสรมิผลการดําเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายและส่งผลให้
เกดิการเพิ�มมูลค่าสงูสุดใหผู้ถ้อืหุน้ บรษิทัมุ่งหวงัใหก้รรมการและพนักงานทุกคนปฏบิตัหิน้าที�ของตนใหเ้กดิความพงึ
พอใจสงูสุดของลูกคา้  มคีวามเชื�อมั �นในการทํางานร่วมกนั โดยยดึมั �นในหลกัการระเบยีบวนิยัการปฏบิตัทิี�ดแีละพรอ้ม
ตอบสนองในทุกสถานการณ์ 
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                ผูบ้ริหาร� ณ 31 ธนัวาคม 2564 (จากแผนภมิู �.�. โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการ) 

�. นายชนะชยั   ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
�. นายพลัลภ   เหมะทกัษณิ รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
3. นายธนากร   เจรญิวงศา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานยุทธศาสตรแ์ละสนบัสนุนองคก์ร  
�. นางสาวอมรรตัน์  หตัถกรรม        ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 
  

หมายเหต ุ�  ผูบ้รหิาร หมายถงึผูบ้รหิารตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

    
การถือหลกัทรพัยข์องผูบ้ริหารระดบัสูง เปรียบเทียบ 3 ปี 

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

ระหว่างปี (หุน้) 
31 ธ.ค.2564 31 ธ.ค.2563 31-ธ.ค.-62 

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

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรที�ยงัไม่บรรลุนิตภาวะ  ไม่มกีารถอืหุน้) 

     2 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ ��,��� ��,��� - (��,���) 

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรที�ยงัไม่บรรลุนิตภาวะ  ไม่มกีารถอืหุน้) 

3 นายธนากร เจรญิวงศา ��� ��� ��� ไม่เปลี�ยนแปลง 

           (คู่สมรสและบุตรและบตุรที�ยงัไม่บรรลุนิตภาวะ    ไมม่กีารถอืหุน้) 

� นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม - - - ไม่มหีุน้ TSTE 

 

หน้าที�และความรบัผดิชอบโดยรวมของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั คอืการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ รวมถึงหน้าที�และความรบัผิดชอบใน                
การดาํเนินงานตามแผนธุรกจิและบรหิารงบประมาณตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ 

 

ในปี 2564 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และระดบัผูจ้ดัการฝา่ยทุกสายงานจะร่วมประชุมกบัประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  
ทุกวนัพุธที� 1 และพุธที� 3 ของเดอืน เพื�อตดิตามผลการดาํเนินงานและแลกเปลี�ยนความคดิเหน็เพื�อปรบัปรุงการทํางาน
และเป็นการเพิ�มประสทิธภิาพในการทาํงานใหด้ยีิ�งขึ�น 
 

ทั �งนี� ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ.23/2551       

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

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

ดงันี� 

�. ไม่มปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิเกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดยทุจรติ 

2. ไม่มปีระวตักิารทาํรายการที�ทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 
 

�.�. ข้อมูลเกี�ยวกับผู้บริหาร 
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อนึ�ง กรรมการบรษิัทและผู้บรหิารของบรษิัทไม่เป็นบุคคลที�มลีกัษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กจ.8/2553 เรื�องการกาํหนดลกัษณะความน่าไวว้างใจของ

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
 

อาํนาจอนุมตัติามคู่มอือาํนาจดาํเนินการ 

งบประมาณประจาํปี คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

งบโครงการลงทุนใหม่     รายการมมีลูค่ามากกว่า 25 ลา้นบาท  คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

งบโครงการลงทุนใหม่     รายการมมีลูค่าไม่เกนิ   25 ลา้นบาท  คณะกรรมการบรหิารอนุมตั ิ

งบโครงการลงทุนใหม่     รายการมมีลูค่าไม่เกนิ     5 ลา้นบาท  ประธานเจา้หน้าที�บรหิารอนุมตั ิ

และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อทราบ 

หมายเหตุ * อํานาจอนุมตัดิงักล่าวอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

1. กํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัโดยรวม เพื�อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดําเนินงานของบรษิทั 
และตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. กําหนดกลยุทธแ์ละแผนการธุรกจิ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และดําเนินการเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามกลยุทธแ์ละแผนการทางธุรกจิที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

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

4. บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย และแผนการดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบรษิทั รวมถงึแผนธุรกจิที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืมตทิี�ประชุมผู้
ถอืหุน้ 

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

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

รวมทั �งกําหนดขั �นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบรษิทั 

8. มอีาํนาจในการออก แกไ้ข เพิ�มเตมิ ปรบัปรุง ระเบยีบ คาํสั �ง และขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบรษิทั 
เช่น การบรรจุ แต่งตั �ง ถอดถอน และวนิยัพนกังานและลกูจา้ง 

 

ทั �งนี�การใชอ้าํนาจของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื�นที�ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

เหน็สมควร ไม่รวมถึงอํานาจ หรอืการมอบอํานาจในการอนุมตัิรายการใดที�ตนเองหรือบุคคลเกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมคีวาม

ขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม 

หรอืรายการที�ไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกจิปกติทั �วไปของบรษิัท บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วม ซึ�งการอนุมตัิรายการ

ดงักล่าวต้องเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื�อพจิารณา และอนุมตัติาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
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7.4.1  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที�ทบทวน

พจิารณากําหนดค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลสาํหรบัคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบ

กบัอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทั �งพจิารณาอตัราการขยายตวัทางธุรกจิ และภาระความรบัผดิชอบของกรรมการ สถานะทาง

การเงนิของบรษิทั ทั �งนี�บรษิทัไดข้ออนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้แลว้ ดงันี�.- 

ค่าตอบแทนกรรมการ  (ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน) 

ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ครั �งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2564 มมีติอนุมตัิเฉพาะเบี�ย
ประชุมประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย  สาํหรบัปี 2564 เป็นดงันี�.- 

-  ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดอืนละ 80,000. - บาท 
-  ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดอืนละ 20,000. – บาท –  

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

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

เบี�ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครั �งละ 
   เบี�ยประชุมประธาน ครั �งละ 12,000.-  บาท  
   เบี�ยประชุมกรรมการ ครั �งละ   6,000.-  บาท 
 

นโยบายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (Chief of Executive Officer) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสของประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร และนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมตัิ โดยการพิจารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนจะมีทั �งระยะสั �นและระยะยาว โดยมีข ั �นตอนการพิจารณาชดัเจน โดยการพิจารณาระยะสั �น คือการ
พจิารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกจิของบรษิทัในแต่ละปีว่า เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกจิที�คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่ โดยเปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการในธุรกจิเดียวกนั และภาพรวมในระยะยาวคอื
ความสามารถในการเชื�อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน 
ความสามารถในการพฒันา ปรบัปรุงประสทิธภิาพ และแกไ้ขการดําเนินงานใหอ้ย่างทนัท่วงทแีละทนัต่อสถานการณ์
ของธุรกจิ รวมถงึพจิารณาจากคะแนนการประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าที�บรหิารโดยคณะกรรมการบรษิทั 

 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  (Managing Director) 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ หน้าที�เป็นผู้ดูแลทางด้าน Operation  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้อยู่ใน
อาํนาจอนุมตัขิองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตามนโยบายทั �งใน
ระยะสั �น และระยะยาว โดยมขี ั �นตอนการพจิารณา และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

1. การพิจารณาจากภาระหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ตามนโยบายที�ได้รับ
มอบหมายงานทางดา้น Operation  

2. พจิารณาจากผลการดาํเนินงานในทุกมติวิ่า เป็นตามแผนธุรกจิ 
3. พจิารณาจากความสามารถในการพฒันาธุรกจิและปรบัปรุงประสทิธภิาพใหด้ขีึ�น 
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 ในปี 2564 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง � คน มีรายละเอียดดงันี�  

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสงู แบ่งเป็น � ประเภท คือ ค่าตอบแทนคงที� เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าตอบแทน

กรรมการ ค่าเบี �ยประชุมกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น และ ค่าตอบแทนผนัแปรตามปัจจยัต่างๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนที�

เป็นโบนสั คํานวณจากกําไร ผลการดําเนินงาน และ KPI องค์กร รวมถึง KPI สว่นบคุคล เป็นต้น ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัท 

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ�งมีความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ 

เป็นผู้ กําหนด พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิเป็นรายปี 

รวมถึงนําเสนอแผนการพฒันากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการ รวมถึงการกํากบัดแูลบริษัท

ยอ่ยและบริษัทร่วมตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ�าเสมอ  

 

 ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  ผูบ้รหิาร ตามนิยามสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอื�นๆ (ที�ไม่ใช่ตวัเงิน) 

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

2. รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร   มรีถประจาํตําแหน่ง+พนกังานขบัรถ+ค่านํ�ามนัรถ      

  3.   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                              มรีถประจาํตําแหน่ง+ค่านํ�ามนัรถ 

สายงานยุทธศาสตรแ์ละสนบัสนุนองคก์ร    

�.   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    มคี่านํ�ามนัรถ 
สายงานบญัชแีละการเงนิ 

 

แผนการสืบทอดงาน 

บริษัทฯ เห็นว่าองค์กรจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้ ขึ�นอยู่กับบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ                

มคีุณธรรม สําหรบัตําแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนศกึษาหาขอ้มลูคดัเลอืกบุคคลใหเ้หมาะสมกบัตําแหน่งงาน เป็นแผนการสบืทอดงานต่อไปในอนาคต 

บรษิัทฯ จดัให้มแีผนการสบืทอดอํานาจโดยประธานเจ้าหน้าที�บรหิารได้มอบหมายงานที�สําคญัใหแ้ก่รอง

ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร และ/หรอื รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ รวมถึงในบางโอกาสจะได้มอบอํานาจให้ทําภารกิจ

สาํคญัต่างๆ แทนประธานเจา้หน้าที�บรหิารอกีดว้ย อาทเิช่น ช่วงเวลาที�ประธานเจา้หน้าที�บรหิารตดิภาระกจิสาํคญัใน

ต่างประเทศ ไดม้อบหมายใหร้องประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และ/หรอื รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นรกัษาการและมี

อาํนาจในการดาํเนินการแทน เป็นตน้ 

 

รายละเอียดค่าตอบแทน จาํนวนเงิน 

ค่าตอบแทนที�เป็นเงนิเดอืนรวม 22,212,000.00 

โบนสั 7,716,000.00 

ค่าครองชพีและอื�นๆ 50,400.00 

ค่านํ�ามนัรถ 495,170.00 

รวม 30,473,570.00 
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จาํนวนพนักงานและค่าตอบแทน 

   โครงสร้างการบรหิารด้านบุคคลของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพื�อให้มคีวามเป็นเอกภาพ      
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การกํากับดูแลของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร          
ทั �งนี� บุคคลของบรษิทัและบรษิทัย่อยสามารถถ่ายโอนภาระหน้าที�ความรบัผดิชอบเพื�อการเตบิโตกา้วหน้าไดต้ลอดเวลา 

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

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานบริษทัและบริษทัย่อย 

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

 

1. การเงนิ       40% 
2. ผูม้สีว่นไดเ้สยี       5% 

   3. การดาํเนินงาน 
        - Operation ปกต ิ     35% 
       - งานโครงการ      20% 
                   รวม           100% 
 

ทั �งนี� ขอ้มลูที�ไดจ้ากการประเมนิผลงาน บรษิทัจะนําขอ้มลูเหล่านั �นมาพจิารณาในการใหโ้บนสั การพจิารณา
การเลื�อนตําแหน่ง การปรบัอตัราค่าตอบแทน และการพฒันาพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานที�มศีกัยภาพสงู และผูส้บื
ทอดตําแหน่ง เพื�อใหพ้นกังานมขีวญักาํลงัใจในการทาํงาน และใหบ้รษิทัมพีนกังานที�พรอ้มจะกา้วขึ�นมาสูใ่นตําแหน่ง
ผูบ้รหิารของบรษิทัที�จะขบัเคลื�อนใหบ้รษิทักา้วไปขา้งหน้า   

ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมพีนกังานรวมทั �งสิ�น 197 คน (รวมผูบ้รหิาร) โดยแยกตามสายงานดงันี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

ชาย (คน) หญงิ (คน)

TSTE 43 45 88

TSTL 25 12 37

TSO 29 8 37

TSW 19 8 27

TSG 7 1 8

รวม 123 74 197

รวม (คน)บรษิทั
จํานวนพนกังาน

ค่าตอบแทนพนักงานที�เป็นตวัเงิน จาํนวนเงิน 

เงนิเดอืนรวม 19,865,755.00 

โบนสั 3,071,350.00 

ค่าล่วงเวลา 872,269.00 

ค่าครองชพีและอื�น 148,800.00 

เงนิสวสัดกิาร* 297,644.32 

รวม 24,255,818.32 

�.�. ข้อมูลเกี�ยวกับพนักงาน 



 

120 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 One Report 2564 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนุมตัิในการปรบัปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและสวสัดกิารของกลุ่ม TSTE โดย
สถาบนัการเงนิเป็นผูบ้รหิารจดัการกองทุนและจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื�อพนักงานนั �นออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ย
กองทุน ใหพ้นกังานทุกรายเขา้สูร่ะบบกองทุนเลี�ยงชพี โดยอตัราเงนิสะสมจากเดมิ 2% เป็น 3-5% โดยหกัจากเงนิเดอืน
พนกังาน  

ทั �งนี� ในปี 2564 ไดห้กัเงนิสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 811,569.00 บาท 

โครงการ Employee Engagement 

เพื�อรกัษาบุคลากรที�สาํคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และสรา้งขวญั กําลงัใจ และตอบแทนการปฏบิตังิาน
ของกรรมการ และพนักงานของบรษิทัฯ ในการสรา้งมลูค่าหุน้ รวมถงึส่งเสรมิใหก้รรมการ และพนักงานของบรษิทัฯ มี
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที�อย่างมี
ประสทิธภิาพ และร่วมทํางานใหบ้รษิทัฯ และบรษิัทย่อยในระยะยาว ดงันั �น บรษิัทฯ จงึกําหนดนโยบายค่าตอบแทน
ใหก้บัพนักงานอย่างเป็นธรรม ดว้ยหลกัระบบการบรหิารงานและประเมนิผลทั �วทั �งองคก์ร (Balance Scorecard) เพื�อ
ใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการพจิารณาผลตอบแทนแก่พนกังานในระยะยาว รวมทั �งอยู่ระหว่างการศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการทาํ โครงการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อกรรมการหรอืพนักงาน (ESOP) และ/หรอื โครงการสาํหรบั
พนกังาน ผูบ้รหิาร กรรมการ ของบรษิทัจดทะเบยีนที�มกีารทยอยลงทุนในหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนที�ตนทาํงานอยู่ โดย
ลงทุนเป็นรายงวด สมํ�าเสมอ และเขา้ร่วมโครงการตามความสมคัรใจ (EJIP) ซึ�งรวมถงึผลกระทบที�อาจะเกดิขึ�นกบัผูถ้อื
หุน้รายเดมิ ขอ้ดขีอ้เสยี และผลประโยชน์ทั �งที�เป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิที�อาจเกดิขึ�นของโครงการ รวมถงึกฎระเบยีบ
และการอนุมตักิารดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ 

  นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

ในปี 2564 ฝ่ายบริหารให้ความสําคัญกับการอบรมพนักงานที�ต้องมีทักษะในการทํางาน ให้เหมาะกับ

ภาระหน้าที�ความรบัผดิชอบ และสอดคล้องนโยบายขององคก์รด้วย โดยเฉพาะพนักงานที�ต้องปฎบิตัิหน้าที�เกี�ยวกบั 

การขบัยานพาหนะ รถโฟลล์ฟิท ์ รถเครน รถบรรทุก ตลอดจนการทาํงานในที�สงู เป็นตน้ พนกังานเหล่านี�ควรไดร้บัการ

ฝึกอบรมจากหน่วยงานที�เชื�อถอืได ้มมีาตรฐาน ออกใบรบัรองใหก้บัพนกังานที�ไดผ้่านการฝึกอบรม และรวมถงึเรื�องของ

สุขอนามยั อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อม ซึ�งมคีวามสําคญัต่อองคก์ร และเกี�ยวขอ้งกบัการกํากบัดูแลของหน่วยงาน

ภาครฐัดว้ย บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าที�ความปลอดภยัในการทาํงานวชิาชพี (Safety Officer)  ซึ�งมหีน้าที�ในการ

คอยดแูลและป้องกนัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุจากการทาํงาน และใหป้ฏบิตัไิปตามที�กฎหมายกาํหนด   

เสริมสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์ 

โดยบรษิทัไดม้กีารจดัประชุม Morning Talk ตามแผนกต่างๆ เพื�อวตัถุประสงคด์งันี� 
1. เพื�อเป็นการแจง้ขา่วสารต่างๆจาก Safety, HR, ธุรการ 
2. เป็นการสื�อสาร 2 ทาง 
3. เป็นการเขา้ไปรบัทราบถงึปญัหาจากพนกังานโดยตรง 
4. เป็นการเน้นยํ�าในเรื�องความปลอดภยัในการทาํงาน  

มกีารจดัสง่พนกังานเขา้ฝึกอบรมนอกสถานที�หรอืการจดัฝึกอบรมหน้างาน ดงันี� 

1. เจา้หน้าที�ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัเทคนิค 
2. เจา้หน้าที�ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบับรหิาร 
3. ผูบ้งัคบัป ั �นจั �นเหนือศรษีะ และป ั �นจั �นชนิดอยู่กบัที�ชนิดอื�นๆ 
4. ดบัเพลงิขั �นตน้และการฝึกซอ้มแผนอพยพหนีไฟปี ���� 
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5. Interpretation Iso����:���� Requirement 
6. ระบบการจดัการควบคุมแมลงและสตัวพ์าหะแบบบรูณาการ 
7. คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 
และบรษิัทยงัให้ความรู้ในเรื�องความปลอดภยัในการทํางานบนที�สูง การดบัเพลงิและอพยพในกรณี             

เกดิอคัคภียัซึ�งเป็นการสรา้งความรูแ้ละความสามารถไม่เพยีงช่วยเหลอืตนเองแต่ยงัสามารถช่วยเหลอืผูอ้ื�น
และผูอ้าศยัอยู่ในชุมชนใกลเ้คยีง  
 

การอบรมของพนกังาน บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

เริ�ม 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564 

จาํนวนพนกังาน 197 คน 

จาํนวนชั �วโมงการอบรม �� หลกัสตูร 66 ชั �วโมง 

ชั �วโมงการอบรมโดยเฉลี�ย 0.34 ชั �วโมง/คน 

 

ดา้นสขุอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ในปี 2564 พนกังานของบรษิทัฯ มกีารลาดงันี� 

ประเภทการลา จาํนวนคน 

การเกดิอุบตัเิหตุจากการทาํงาน 2 

การเจบ็ปว่ยจากการทาํงาน � 
              

    หมายเหต ุ * การลาปว่ยทั �วไปของพนกังาน ไม่ไดเ้กดิจากการทาํงาน                   

 

ความปลอดภยัในการปฎิบติังาน 
บรษิทัฯ ไดส้่งพนักงานเขา้อบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน การอบรมภาคปฏบิตัใินการป้องกนั

อคัคภียัและฝึกซอ้มป้องกนัท่าเรอื ทุกปี ปจัจุบนับรษิทัไดร้บัการรบัรองหนังสือรบัรองการปฏบิตัขิองท่าเรอืเพื�อการ

รกัษาความปลอดภยั SOC ตาม ISPS Code ซึ�งออกโดยกรมเจา้ท่าตั �งแต่ 19 ธนัวาคม 2560 ถึง 18 ธนัวาคม 2565 

(รวม 5 ปี) 
 

 ความปลอดภยั อาชีวอนานัย และสิ�งแวดล้อม 

 บรษิทั มคีวามมุ่งมั �นที�จะดาํเนินธุรกจิบนพื�นฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ�งแวดลอ้มที�ด ีโดยมแีนวปฏบิตั ิ

ดงันี� 
 

1. บรษิทัจดัทาํแผนงานดา้นความปลอดภยัประจาํปี  

2. ทําการติดประกาศสญัลักษณ์เตือนอันตราย และเครื�องหมายเกี�ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

ฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นเรื�องของความปลอดภยัในการทาํงานแก่พนกังานที�ปฎบิตังิานภาคสนามทุกเชา้   

3. จดัหาอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลที�ไดม้าตรฐานใหพ้นกังานไดส้วมใสใ่นขณะปฏบิตังิาน เช่น

เข็มขดัพยุงหลัง รองเท้านิรภัย ถุงมือ เสื�อติดสะท้อนแสง หน้ากากกันฝุ่น Safety Belt สําหรับรถยก   

ตรวจสอบวดัสภาพล้อมในการทํางาน ได้แก่ แสง เสียง ความร้อน  ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตือนภัย 

ดบัเพลงิ ประตูหนีไฟ เป็นประจาํ 
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4. บรษิทัฯ ไดจ้ดัตั �งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในการทํางาน เพื�อการ

ปฏบิตังิานของพนกังานมคีวามปลอดภยั ปราศจากอุบตัเิหตุ และโรคอนัเนื�องจากการทาํงาน 

 

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความปลอดภยัในการทาํงานจะเกดิขึ�น 

ต้องไดร้บัความร่วมมอืร่วมใจ ตามหน้าที�ความรบัผดิชอบของทุกคนในองคก์ร นับตั �งแต่คณะผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกระดบั และเพื�อใหก้ารบรหิารงานความปลอดภยั มกีารดาํเนินงานไปดว้ยความสะดวกราบรื�น บรษิทัฯ 

จงึกาํหนดนโยบายไวด้งัต่อไปนี� 

1. บรษิัทฯ จะส่งเสรมิให้พนักงาน ทํางานด้วยความปลอดภยั โดยความปลอดภยัในการทํางานเป็นหน้าที�

รบัผดิชอบอนัดบัแรกของพนกังานทุกคนในการปฏบิตังิาน  

2. บรษิทัฯ ถอืว่าพนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรที�มคีุณค่าของบรษิทัฯ ดงันั �นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังาน จงึถอืเป็น นโยบายสาํคญัของบรษิทัฯ  

3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารพฒันาและปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน และวิธีการ

ปฏบิตังิานที�ปลอดภยั เพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัในการทาํงาน โดยจดัหาเครื�องมอือุปกรณ์ ความปลอดภยัใหเ้พยีงพอ

กบัสภาพงาน จูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงอนัตรายต่างๆ ที�จะเกดิขึ�นในขณะทํางาน ตลอดจนแนะนําชี�แจงให้

ทราบถงึสาเหตุ และวธิป้ีองกนั  

4. บรษิทัฯ จะยกระดบัและพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในบรษิทัฯ สถานที�ทํางาน ความสะอาดโดยรอบบรเิวณ

บรษิทัฯ อยู่เสมอ เพื�อใหม้คีวามปลอดภยั มสีภาพแวดลอ้มที�ดถีูกสขุลกัษณะ อนันํามาซึ�งคุณภาพชวีติการทาํงานและ

สขุภาพที�ด ีโดยทั �วกนัของพนกังาน  

5. บรษิทัฯ ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้กีจิกรรมความปลอดภยัต่างๆ ที�จะช่วยกระตุ้นจติสาํนึกของพนักงาน เช่น            

การอบรม จงูใจ ประชาสมัพนัธ ์การแขง่ขนัดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  

6. พนกังานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบว่าดว้ยความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน อย่างเคร่งครดั หากมกีารฝา่ฝืนหรอืละเลยอาจถูกพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทัฯ  

7. พนักงานทุกคนจะต้องปฎบิตัิ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สร้างนิสยั) ในสถานที�ทํางานอย่าง

เคร่งครดัเพื�อ ป้องกนั อุบตัเิหตุ และโรคเนื�องจากการทาํงาน 

8. บรษิทัฯ จะทบทวนและประเมนิระบบการดําเนินงานดา้นความปลอดภยัเป็นระยะๆ เพื�อนํามาวางแผนใน

การปรบัปรุง อย่างต่อเนื�อง  

9. บรษิทัฯ กําหนดเป็น นโยบาย ใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกคนตอ้งกระทาํตนใหเ้ป็นแบบอย่างที�ดแีละ มหีน้าที�ดแูล

รบัผดิชอบ ในเรื�องความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทํางานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตาม

กฎขอ้บงัคบัที� บรษิทั ไดก้าํหนดโดยถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 

10. บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบาย ให้พนักงานทุกคนต้องมีหน้าที� รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิด             

ความปลอดภัยแก่ ตนเอง และเพื�อนร่วมงาน โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�บรษิทัฯ ไดก้าํหนด และถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 

11. บรษิัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมสี่วนร่วมในการป้องกนัอุบตัิเหตุ และรกัษาสิ�งแวดล้อม บรษิัทฯ ยนิดรีบั

ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนําไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ                

ตามความเหมาะสมเพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่พนกังานมากที�สดุ 

12. อุบตัเิหตุเป็นศนูย ์
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7.6.1  ผูบ้ริหารสูงสุดที�ดแูลการทาํบญัชี 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตั �ง นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม ดํารงตําแหน่งผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กลุ่มงานบญัชแีละการเงนิ ตั �งแต่วนัที� �� สงิหาคม ���� โดยคุณสมบตัขิองผูด้ํารงตําแหน่งเป็นผู้บรหิารสงูสุดที�ดูแล

การทําบญัช ีปรากฏในเอกสารแนบ � ทําหน้าที�และรบัผดิชอบการจดัทําบญัช ีรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชใีห้

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะทางการเงนิ  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย

แลว้ รวมทั �งการจดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูที�ด ี เพื�อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลู ในส่วนที�เป็นสาระสาํคญัทั �ง

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั �งควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว รวมถงึไดจ้ดั

ให้มรีะบบการควบคุมภายในที�ด ี และควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  และรายงานขอ้มูลการประเมนิ

ระบบการควบคุมภายในต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ�งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ

เปลี�ยนแปลงที�สําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั �งการกระทําที�มชิอบที�อาจมผีลกระทบต่อการจดัทํารายงาน

ทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

  

7.6.2  เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหน้าที�ของเลขานุการบริษัท ซึ�งมีส่วนช่วย

สนบัสนุนการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีปฏบิตัถิูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตั �ง นายณัฐวรรธน์ อศัวธนิกกุล ดํารงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั ตั �งแต่วนัที� 

�� พฤศจิกายน ���� โดยคุณสมบตัิของผู้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ � ทําหน้าที�

ประสานงานระหว่างกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการ ดูแลประสานงานด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง สนับสนุนให้

ดําเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ีพรอ้มปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทั �งการติดตามผลการปฎิบตัิ ตามมติ

คณะกรรมการบรษิทั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนรบัผดิชอบการจดัเกบ็เอกสารที�กฎหมายกําหนด โดยเปิดเผย

คุณสมบตัใินแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจําปี เอกสารแนบรายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีํานาจ

ควบคุม และเลขานุการบรษิทั 

 

7.6.3  ผูต้รวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในโดยต้องเป็นผู้ที�มีความรู้และ

ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  ปจัจยัความเสี�ยงบญัชแีละมคีวามเขา้ใจในระบบการทาํงานที�

เกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยสามารถใหข้อ้เสนอแนะเพื�อนําเสนอฝา่ยบรหิารพจิารณาดาํเนินการ

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและนําเสนอที�ประชุมคณะกรรมการพจิารณาแต่งตั �งเป็นรายปี   
 

สําหรับปี 256� คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด  โดย                         

นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ ตําแหน่งปจัจุบันกรรมการบริหาร วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษศาสตร์และ

สงัคมศาสตร ์สาขาการตลาด มหาวทิยาลยับูรพา อบรมหลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัอิบรมหลกัสตูร  

IT Audit ของสภาวชิาชพีบญัชอีบรมประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในประเทศไทย (CPIAT) เป็นผู้สอบภายในของ

�.�. ข้อมูลสาํคัญอื�นๆ 
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บรษิทัและบรษิทัย่อยโดยไดร้บัค่าตอบแทนประจาํปี 256� จํานวน ���,��� บาท  เพื�อทําหน้าที�กํากบัดูแลการปฏบิตัิ

ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที�กํากบัดูแลการประกอบธุรกจิของบรษิัท โดยมคีุณสมบตัิของผู้ดํารงตําแหน่ง

หวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั ปรากฎในเอกสารแนบ 3 

ค่าบริการอื�นๆ    

- ไม่ม ี– 
 

อนึ�งบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ จํากดั ผูต้รวจสอบภายในไม่เป็นบุคคลหรอืมรีายการที�อาจทาํใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและบรษิทัย่อยและมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัในเครอื   
 

ในปี 2564 บริษัทได้แต่งตั �งให้นางสาวฤทยัชนก สุภาพงษ์  จากบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากดั           

ทําหน้าที�เป็นผูต้รวจสอบภายในอสิระและทําการสอบทานและประเมนิผลการควบคุมภายในของบรษิทั ซึ�งผูส้อบบญัชี

ภายในมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคุมภายใน การบรหิารจดัการความเสี�ยง และการควบคุมดูแลเพื�อควบคุมความ

ถูกต้อง กระบวนการปฏบิตัิงานที�เพยีงพอต่อการสนับสนุนให้บรษิทับรรลุความสําเรจ็ตามนโยบาย  เป้าหมาย และ

วตัถุประสงคต์ามที�ฝา่ยจดัการกาํหนด 

 

7.6.4  ผูบ้ริหารสงูสุดที�ดแูลด้านนักลงทุนสมัพนัธ ์

ในปี 2561 บริษัทจดัทําจรรยบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์เพื�อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบตัิหน้าที�ของนัก

ลงทุน-สมัพนัธ ์เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์       

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด (ข้อมูลจรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธอ์ยู่บน website บริษทั) 

บรษิัท ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที�มคีวามถูกต้อง  โปร่งใส  โดยการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ

ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตามระเบยีบที�ได้กําหนดไว ้และยงัมขีอ้มูลที�เกี�ยวกบั

บรษิทั แจง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.tstegroup.com) และในกรณีที�ผูถ้อืหุน้หรอืนกัลงทุนตอ้งการตดิต่อกบับรษิทั 

สามารถตดิต่อมายงับรษิทัไดท้ี� 

นายณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกุล 

สาํนกัเลขานุการบรษิทั 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 90 หมู่ ซอยสยามไซโล  ตําบลสาํโรงกลางอาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

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

Attention: Company Secretary  
 

และ/หรอื ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

นส. อมรรตัน์ หตัถกรรม 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 90 หมู่ ซอยสยามไซโล  ตําบลสาํโรงกลางอาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

โทรศพัท ์ 02-183-4567 
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7.6.5  ผูต้รวจสอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและเสนอ            

ต่อคณะกรรมการบรษิัทในการแต่งตั �งผูส้อบบญัชขีองบรษิัทในแต่ละปีรวมถงึค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีเพื�อเสนอ      

ต่อที�ประชุมคณะกรรมการและนําเสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์256� คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานตลอดปี 2563 ของผูส้อบบญัช ี  

และเสนอชื�อผูส้อบบญัชจีากบรษิทัสาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั  เป็นผูต้รวจสอบบญัชปีระจาํปี 256� ของบรษิทั  

 
บริษทั 

 
ผูส้อบบญัชีที�รบัผิดชอบ เลขที� 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั 
(มหาชน) 
และบรษิทัย่อย 

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

���� / 
���� / 
���� 

บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  
บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั 
บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั 
บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั 
 

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

���� / 
���� / 
���� / 

 11566 
 
 

 

 ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีในปี 2564 

 ในปี 2564 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทน (Audit Free)           

เป็นจํานวนเงนิ 1,3��,000 บาท (หนึ�งลา้นสามแสนหา้หมื�นหา้พนับาทถว้น)  เฉพาะของบรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล 

จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 645,000 บาท (หกแสนสี�หมื�นหา้พนับาทถว้น) 

 ค่าบรกิารอื�นๆ   นอกเหนือจากค่าสอบบญัช ี

 - ไม่ม-ี 

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

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและบรษิทัย่อยและมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัในเครอื 
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�.�.� การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ 

�.�.�.� การสรรหาคณะกรรมการ 
ในกรณีที�กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ว่างลง บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการ

สรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชื�อกรรมการหรอืผูบ้ริ
หารระดบัสงู เพื�อให ้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พจิารณาสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูคน
ใหม่โดยมหีลกัเกณฑ ์คอื จะพจิารณาจากคุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถประสบการณ์ในการทาํงาน ทกัษะจําเป็นที�
ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยไม่จํากดัเพศ และพรอ้มอุทศิเวลาเพื�อปฏบิตัหิน้าที�อย่าง
เตม็ที� รวมทั �งไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายและหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีทั �งนี� ในการแต่งตั �งกรรมการของ
บริษัทฯ นั �น ส่วนหนึ�งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที�ปรึกษาแล้วแต่กรณี 
(Professional Search Firm) ซึ�งจะก่อใหเ้กดิความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการและจดัทาํ Board Skills 
Matrix เพื�อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที�ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที�จําเป็นที�ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจใหม่ที�
นอกเหนือจากธุรกจิเดมิที�ดําเนินการอยู่ การสรรหากรรมการกจ็าํเป็นต้องสรรหาผูม้คีุณสมบตัแิละประสบการณ์ใหต้รง
กบัธุรกจิใหม่ที�บรษิทัฯ จะดําเนินการต่อไป เพื�อเสนอคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ที�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
แลว้แต่กรณีซึ�งถอืเป็นกระบวนการในการแต่งตั �งกรรมการของบรษิทัฯ 

 
กรรมการอิสระ 
บรษิทัไดก้าํหนดความหมายของ “กรรมการอสิระ” ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื�อง โครงสรา้งคณะกรรมการเพื�อส่งเสรมิธรรมาภบิาลของบรษิทัและแนวทางปฏบิตัขิอง
สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์พื�อสรา้งความเชื�อมั �นแก่นักลงทุนและรกัษาสมดุลของ
การบรหิารที�ด ีบรษิัท จงึกําหนดใหค้ําว่า “กรรมการอสิระ” หมายความถงึกรรมการที�ไม่ทําหน้าที�จดัการของบรษิทั  
บรษิัทในเครอื บรษิัทร่วม เป็นกรรมการที�เป็นอสิระจากฝ่ายจดัการและผู้ถอืหุ้นที�มอีํานาจควบคุมและเป็นผู้ซึ�งไม่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัในลกัษณะที�จะทาํใหม้ขีอ้จาํกดัในการแสดงความเหน็ที�เป็นอสิระ 

 
บริษัทกําหนดคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของบริษัทเข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตาม

หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ดงันี�.- 
�. เป็นบุคคลที�ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ �.� ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดในบรษิัท บรษิัทใน

เครอืบรษิทัร่วม 
�. ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ได้รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืไม่

เป็นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทบริษัทในเครอื บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรอืสว่นไดส้ว่นเสยีในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

�. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ หรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี หรอืผูส้อบบญัช ีในลกัษณะที�เป็นการจาํกดั
ความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที�ตําแหน่งกรรมการและไม่มปีระโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยี ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ทั �ง
ในดา้นการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทั บรษิทัในเครอืบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะที�จะทาํใหข้าดความเป็นอสิระ 

�. ไม่เป็นญาตสินิทหรอืมคีวามสมัพนัธอ์ื�นที�อาจทาํใหข้าดความเป็นอสิระกบัผูบ้รหิารระดบัสงู ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และไม่ไดร้บั
การแต่งตั �งใหเ้ป็นตวัแทนเพื�อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

�. รายงานผลการดาํเนินงานสาํคัญด้านการกาํกับดูแลกิจการ    

�.�. สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที�ของคณะกรรมการในรอบปีที�ผ่านมา    
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�. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มี
อาํนาจควบคุม-ของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั  ผูม้อีาํนาจควบคุมหรอืผูถ้อืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัช ี ซึ�งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า � ปี 

�. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอื                
ที�ปรกึษาทางการเงนิ  ซึ�งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า � ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื-หุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มนีัย  ผู้มีอํานาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วชิาชพีนั �นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า � ปี 

�. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

�. ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิัท  หรอื
บรษิทัย่อย  หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที�มนีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน    ที�
ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละ �.� ของจํานวนหุ้นที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิัทอื�น ซึ�ง
ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

�.  ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั   
 

�.�.�.� การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญั ใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

เพื�อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื�อง ทั �งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัทโดย

คณะกรรมการบรษิทัทุกท่านตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพื�อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าที�ในฐานะกรรมการคณะกรรมการ และ

ผู้บรหิารระดบัสูง โดยคณะกรรมการบรษิัทได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

The Role of Chairman (RCP) หลกัสูตร Audit Committee Program ในรอบปี ���� กรรมการบริษัท มีการอบรม 

ดงันี� 
 

 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ อบรม ไม่อบรม 

1 นายปรชีา อรรถวภิชัน์   √  

2 นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์   √  

3 นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล   √  

4 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์   √  

5 นายพงศ ์ชนิธรรมมติร   √  

6 นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์   √  

7 นางกรศริ ิพณิรตัน์    √  

8 นางสาวจุฑาทพิย ์อรุณานนทช์ยั   √  

9 นายชลชั ชนิธรรมมติร ์   √  

10 นายวนิย ์ชนิธรรมมติร   √  
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ลาํดบั รายชื�อกรรมการ อบรม ไม่อบรม 

�� นายธนดล สจุภิญิโญ   √  

12 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์   √  

13 นายพลัลภ เหมะทกัษณิ   √  

14 นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร ์   √ 

15 นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวฒันกุล   √ 
 

หมายเหต ุ  กรรมการทุกท่านไดเ้ขา้อบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ครบทุกท่านแลว้ 

              
 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

สาํหรบักรรมการที�เขา้รบัตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบรษิทั  บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมเอกสารใหก้รรมการ
ใหม่ไดร้บัทราบนโยบายธุรกจิรวมทั �งขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง เช่น โครงสรา้งธุรกจิ โครงสรา้งกรรมการและขอบเขตอํานาจ
หน้าที� โครงสรา้งทุน ผูถ้อืหุน้ แนวทางการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน รวมทั �งกฎหมายกฎเกณฑต่์างๆ  พรอ้มทั �ง
ส่งมอบคู่มอืสําหรบักรรมการ ซึ�งเป็นขอ้มูลที�เป็นประโยชน์สําหรบัการเป็นกรรมการบรษิัทใหก้บักรรมการทั �งนี�คู่มอื
กรรมการประกอบดว้ย 

1.  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรบัปรุง) 
2.  ขอ้พงึปฏบิตัทิี�ดสีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน 
3.  จรรยาบรรณธุรกจิ 
4.  หนงัสอืรบัรองบรษิทั วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั 
5.  คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของ ก.ล.ต. 
6.  หนงัสอืรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน 
7.  หลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
8.  รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจาํปีของบรษิทัฉบบัล่าสดุ 
 

ทั �งนี� บริษัทฯ ได้จดัให้มกีารเยี�ยมชมกิจการ และการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ รวมทั �งประธาน

เจา้หน้าที�บรหิาร เพื�อสอบถามขอ้มลูเชงิลกึเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อกีดว้ย 

ในกรณีกรรมการที�ยงัไม่ผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการบรษิัท บรษิัทจะดําเนินการส่งเขา้รบัการอบรม               

โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

 
�.�.�.� การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั มกีารประเมนิผลงานตนเองแบบรายบุคคล และแบบทั �งคณะกรรมการบรษิทั รวมทั �ง

แบบคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อช่วยให้คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยได้มกีาร

พจิารณาทบทวนผลงานประเดน็และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที�ผ่านมาโดยมวีตัถุประสงคใ์นการนําผลการประเมนิไป

ใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าที�และเพิ�มประสทิธผิลการทํางานของคณะกรรมการโดยใช ้“แบบฟอรม์การ

ประเมินตนเองทั �งแบบรายบุคคล คณะกรรมการทั �งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทั �งคณะ” ตามแนวทางของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ภายหลงัคณะกรรมการแต่ละคณะประเมนิผลงานเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว จะส่งแบบประเมนิผลการปฎบิตังิาน

กลบัมายงัสาํนกัเลขานุการบรษิทั และเลขาคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื�อรวบรวมผลประเมนิของกรรมการแต่ละ

คนและสรุปผลการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรบัทราบต่อไป 
 

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั �งคณะและ

รายบุคคล) 

การประเมนิผลการปฏบิตัิงานคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัไดนํ้าแบบฟอรม์ประเมนิตนเองของคณะกรรมการ

บรษิทั ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งหลกัเกณฑใ์นการประเมนิประกอบการพจิารณา 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
 

การประเมินตนเองของกรรมการทั �งคณะ ประจาํปี 2564 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 
 

 
 

 

 

 

ลําดบั ผูป้ระเมิน

โครงสร้างและ

คุณสมบติัของ

คณะกรรมการ

บริษทั

บทบาท หน้าที�

ความรบัผิดชอบ

  ของกรรมการ

บริษทั

การประชมุ

คณะกรรมการ

บริษทั

การทําหน้าที�

ของกรรมการ

บริษทั

ความสมัพนัธ์

กบัฝ่ายจดัการ

การพฒันา

ตนเองของ

กรรมการบริษทั

และการพฒันา

ผูบ้ริหาร

ผลประเมิน

(ร้อยละ)

คะแนน

เต็ม 4

1 นายปรีชา อรรถวิภัชน์ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดีมาก

2 นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ 3.85 3.35 3.67 3.43 3.80 4.00 3.68 ดีมาก

3 นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดีมาก

4 นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 4.00 3.90 4.00 3.86 4.00 4.00 3.96 ดีมาก

5 นายสุวฒัน์ สมัมาชีพวิศวกุล 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดีมาก

6 นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ 3.69 4.00 3.89 4.00 4.00 3.50 3.85 ดีมาก

7 นางกรศิริ พิณรตัน์ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดีมาก

8 นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก

9 นายชลชั ชินธรรมมิตร์ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดีมาก

10 นางเยาวนุช เดชวิทกัษ์ 3.77 4.00 4.00 3.71 4.00 3.50 3.83 ดีมาก

11 นายธนดล สุจิภิญโญ 4.00 4.00 3.89 4.00 4.00 4.00 3.98 ดีมาก

12 นายวินย์ ชินธรรมมิตร 3.23 2.90 3.22 3.00 3.20 3.33 3.15 ดีมาก

13 นายกมนดนยั ชินธรรมมิตร์ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดีมาก

14 นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวฒันกุล 3.85 3.75 3.89 4.00 4.00 4.00 3.92 ดีมาก

15 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.83 3.97 ดีมาก

3.82 ดีมากภาพเฉลี�ยรวม

หวัข้อประเมิน
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การประเมินคณะกรรมการบริษทัแบบทั �งคณะ 

ลาํดบั หวัข้อประเมิน 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั 3.83 ดมีาก 

2 บทบาท หน้าที� ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 3.79 ดมีาก 

3 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั �.85 ดมีาก 

4 การทาํหน้าที�ของกรรมการบรษิทั �.80 ดมีาก 

5 ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 3.87 ดมีาก 

6 การพฒันาตนเองของกรรมการบรษิทั และการพฒันาผูบ้รหิาร �.81 ดมีาก 

  ภาพรวมเฉลี�ย �.83 ดีมาก 
 

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 

ลาํดบั หวัข้อประเมิน 
รายบคุคล รายคณะ 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 4.00 ดมีาก 4.00 ดมีาก 

2 การประชุมของคณะกรรมการ 4.00 ดมีาก 4.00 ดมีาก 

3 บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3.95 ดมีาก 3.97 ดมีาก 

  ภาพรวมเฉลี�ย �.98 ดีมาก 3.99 ดีมาก 

 

ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ลาํดบั หวัข้อประเมิน 
รายบคุคล รายคณะ 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.67 ดมีาก 3.69 ดมีาก 

2 การประชุมของคณะกรรมการ 3.67 ดมีาก 3.69 ดมีาก 

3 บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3.67 ดมีาก 3.69 ดมีาก 

  ภาพรวมเฉลี�ย 3.67 ดีมาก 3.69 ดีมาก 
 

ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ลาํดบั หวัข้อประเมิน 
รายบคุคล รายคณะ 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

4 

1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.98 ดมีาก 3.99 ดมีาก 

2 การประชุมของคณะกรรมการ 3.97 ดมีาก 3.99 ดมีาก 

3 บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3.96 ดมีาก 3.97 ดมีาก 

  ภาพรวมเฉลี�ย 3.97 ดีมาก 3.98 ดีมาก 
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ผลการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) 

ลาํดบั หวัข้อประเมิน 

ผลประเมิน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็   

4 

1 ความเป็นผูนํ้า 3.5 ดมีาก 
2 การกาํหนดกลยุทธ ์ 3.7 ดมีาก 
3 การปฏบิตัติามกลยุทธ ์ 3.8 ดมีาก 
4 การวางแผนและผลการปฏบิตัทิางการเงนิ 3.7 ดมีาก 
5 ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 4.0 ดมีาก 
6 ความสมัพนัธก์บัภายนอก 2.5 ดมีาก 
7 การบรหิารและความสมัพนัธก์บับุคลากร 3.5 ดมีาก 
8 การสบืทอดตําแหน่ง 3.3 ดมีาก 
9 ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 4.0 ดมีาก 
10 คุณลกัษณะส่วนตวั 3.7 ดมีาก 

  ภาพรวมเฉลี�ย 3.6 ดีมาก 

 
ทั �งนี�การประเมนิตนเองของประธานเจา้หน้าที�บรหิารนั �น ผลการประเมนิจะเป็นส่วนหนึ�งของการกําหนด

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที�บรหิารในแต่ละปีดว้ย 
 

�.�.� การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ในปี 2564 ไดม้กีารกําหนดการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าทั �งปี จํานวนทั �งหมด 12 ครั �ง แต่เนื�องจาก

สถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ จงึยกเลกิการประชุม วนัที� ��/��/���� จํานวน � ครั �ง คงเหลอืการ

ประชุม ทั �งสิ�น �� ครั �ง  และเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้อกีจาํนวน 1 ครั �ง   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั �งจะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมทุกครั �ง เพื�อรายงานผลการ

ดาํเนินงานนําเสนอขอ้มลูที�เป็นประโยชน์ และรบัทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบรษิทั เพื�อใหส้ามารถ นําไป

ปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

ทั �งนี� กรรมการบรษิทัเขา้ประชมุเฉลี�ยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของการประชุมในรอบปี 2564 ดงันี�
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ตารางประชมุจาํนวนครั �งในการเข้ารว่มประชมุของคณะกรรมการ    
            

                          

เข้าประชมุ ร้อยละ(%) เข้าประชมุ ร้อยละ(%) เข้าประชมุ ร้อยละ(%) เข้าประชมุ ร้อยละ(%) เข้าประชมุ ร้อยละ(%) เข้าประชมุ ร้อยละ เข้าประชมุ ร้อยละ(%)

1 นายปรชีา อรรถวภิชัน์ ประธานกรรมการบรษิทั 11/11 100 - - - - - - - - 1/1 100 1/1 100

ประธานกรรมการบรหิาร/

กรรมการบรษิทั

ประธานเจ้าหน้าท ี�บรหิาร/กรรมการบรษิทั/

กรรมการบรกิารความเสี�ยง

5 นายพงศ์ ชนิธรรมมติร กรรมการบรษิทั/รองประธานกรรมการบรหิาร 11/11 100 11/11 100 - - - - - - 1/1 100 1/1 100

7 นางกรศริ ิ พณิรตัน์
กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบรหิารความเสี�ยง
11/11 100

- -
4/4 100

- -
4/4 100 1/1 100 1/1 100

8 นางสาวจุฑาทพิย์ อรุณานนท์ชยั
กรรมการบรษิทั/กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน
11/11 100

- - - -
1/1 100

- -
1/1 100 1/1 100

9 นายชลชั ชนิธรรมมติร์ กรรมการบรษิทั 11/11 100 - - - - - - - - 1/1 100 1/1 100

10 นายวนิย์ ชนิธรรมมติร กรรมการบรษิทั 11/11 100 - - 1/1 100 1/1 100

11 นายธนดล สุจภิญิโญ กรรมการบรษิทั 9/11 82 - - 1/1 100 1/1 100

12 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์ กรรมการบรษิทั 11/11 100 - - - - - - - - 1/1 100 1/1 100

กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสี�ยง

15 นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวฒันกุล กรรมการบรษิทั 11/11 100 - - - - - - 1/1 100 1/1 100

1/1 100

6

13)

14 นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร์ กรรมการบรษิทั 11/11 100

11/11 100 11/11 100 -

1/1 100

100 1/1 100

กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบรหิารความเสี�ยง/กรรมการสรรหาและ

สัมมาชพีวศิวกุล

การประชมุโดยไม่มี

ฝ่ายจดัการ

1/1 100

1/1 100

ชุตมิาวรพนัธ์

- 4/4 100 1/1 100

4/4 100 1/1

การประชมุ

ผู้ถอืหุ้น

1/1 100

4 11/11 100 11/11 100 - - - -นายชนะชยั

3

กรรมการบรษิทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง

ลาํดบัที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหาร

2 นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ์ 11/11 100 - - - -

นายสุวฒัน์

1/1 100

4/4 100

4/4 100

คณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง

- -

4/4 100 1/1 100

1/1 100

1/1 100

11/11 100

นางพวงทพิย์ ศลิปศาสตร์      11/11 100 -

11/11 100 100

-นายพลัลภ เหมะทกัษณิ - - 4/4
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 บรษิทัฯ กาํหนดแผนการประชุม ของปี 2565 ของการประชุมผูถ้อืหุน้ การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มฝี่ายจดัการ เป็นการล่วงหน้า โดยได้รบัอนุมตัแิผนการประชุมจาก

คณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 10/2564 เมื�อวนัที� 25 พฤศจกิายน 2564 เป็นดงันี� (ตารางการประชุมนี�อาจมกีารเปลี�ยนแปลง

ได ้และยงัไม่รวมการประชุมในวาระพเิศษ) 

การประชมุคณะกรรมการ 

ครั �งที� บริษทั บริหาร ตรวจสอบ ความเสี�ยง สรรหาฯ ผูถ้ือหุ้น ไม่มีฝ่ายจดัการ 

� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� 

� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��   

� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��    

� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��    

� ��/��/�� ��/��/��      
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ค่าตอบแทนกรรมการ  (ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน) 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าที�ทบทวนพจิารณา

กําหนดค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลสําหรบัคณะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัรา

ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทในบรษิัทที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดยีวกนั รวมทั �งพจิารณาอตัราการขยายตวัทางธุรกจิ และภาระความรบัผดิชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของ

บรษิทั ทั �งนี�บรษิทัไดข้ออนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้แลว้  

ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ ้นประจําปี 2563 ครั �งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2564 มมีติอนุมตัิเฉพาะเบี�ย
ประชุมประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย  สาํหรบัปี 2564 เป็นดงันี�.- 

-  ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดอืนละ 80,000. - บาท 
-  ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดอืนละ 20,000. – บาท –  

 
เบี�ยประชุมคณะกรรมการ 

    ประธาน (เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง) 18,000.- บาท    
    กรรมการ (เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง) 12,000.- บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

-  ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดอืนละ 12,000. - บาท 
-  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดอืนละ    6,000. - บาท 
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เบี�ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครั �งละ 
   เบี�ยประชุมประธาน ครั �งละ 12,000.-  บาท  
   เบี�ยประชุมกรรมการ ครั �งละ   6,000.-  บาท 
 

คณะกรรมการบริหาร  ในปี 2564  ไม่มคี่าตอบแทนรายเดอืน  

เบี�ยประชุมคณะกรรมการบรหิาร ต่อท่าน ครั �งละ 
     เบี�ยประชุมประธาน     ครั �งละ ��,���.-  บาท  
     เบี�ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร)  ครั �งละ   �,���.-  บาท 

 

สําหรบัเงนิโบนัสที�ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปีครั �งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2564 มมีติอนุมตัใิห้
จ่ายเงนิโบนสัใหแ้ก่คณะกรรมการตามมตทิี�ประชุมคณะกรรมการโดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานในปีที�ผ่านมา 

 

ค่าตอบแทนกรรมการที�เป็นตวัเงิน  ณ วนัที�  31  ธนัวาคม  2564       
หน่วย:บาท 

              

 

ค่าตอบแทนอื�นๆ ที�มิใช่ตวัเงิน  

ประกนัสขุภาพกลุ่ม และการตรวจสขุภาพประจาํปี โดยเป็นการประกนักลุ่มรวมกบัพนกังานทั �งองคก์ร 
 

8.1.3 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ มกีารส่งบุคคลเพื�อเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ โดยคาํนึงถงึการมปีระวตัแิละคณุสมบตัทิี�ไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั �งตวัแทน

เพื�อดําเนินการดงักล่าว และเพื�อเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีในการลงมติของกรรมการ กรรมการที�เป็น

ตวัแทนของบรษิทัฯ ในการประชุมของบรษิทัย่อย  ในเรื�องต่อไปนี�ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน โบนัสกรรมการ รวม

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ

1.นายปรีชา  อรรถวิภชัน์ 960,000.00       216,000.00    370,000.00    1,546,000.00 

2.นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ 240,000.00       144,000.00    70,000.00       454,000.00     

3.นายสุวัฒน ์ สัมมาชีพวิศวกุล 240,000.00       144,000.00               36,000.00                  180,000.00    60,000.00       660,000.00     

4.นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ 240,000.00       156,000.00    70,000.00       466,000.00     

5.นายพงศ์  ชินธรรมมิตร 240,000.00       210,000.00    60,000.00       510,000.00     

6.นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ 240,000.00       72,000.00                 18,000.00                  162,000.00    60,000.00       552,000.00     

7.นางกรศิริ  พิณรัตน์ 240,000.00       72,000.00                 18,000.00                  156,000.00    60,000.00       546,000.00     

8.นางสาวจุฑาทิพย ์อรุณานนทช์ัย 240,000.00       150,000.00    60,000.00       450,000.00     

9.นายชลัช  ชินธรรมมิตร์ 240,000.00       144,000.00    60,000.00       444,000.00     

10.นายวินย ์ ชินธรรมมิตร 240,000.00       144,000.00    60,000.00       444,000.00     

11.นายธนดล  สุจิภิญโญ 240,000.00       132,000.00    60,000.00       432,000.00     

12.นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ์ 240,000.00       144,000.00    60,000.00       444,000.00     

13.นายพัลลภ  เหมะทกัษิณ 240,000.00       156,000.00    60,000.00       456,000.00     

14.นายกมนดนยั  ชินธรรมมิตร์ 240,000.00       144,000.00    60,000.00       444,000.00     

15.นางยุรพรรณ  เจนลาภวัฒนกุล 240,000.00       144,000.00    50,000.00       434,000.00     

3,360,000.00    288,000.00               72,000.00                  2,166,000.00 850,000.00    8,282,000.00 

รายชื�อกรรมการ TSTE

ค่าเบี �ยประชุม โบนัส

รวม



 

135 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 One Report 2564 

คณะกรรมการบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ในคราวประชุม ครั �งที� 5/2561 เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2561  

มีมติอนุมตัินโยบายการกํากบัดูแลบริษัทย่อย ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน) โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี� 

1. การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างการบรหิารจดัการ โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั

ย่อย รวมถงึการลงมตเิลอืกกรรมการที�ออกก่อนครบ หรอืตามวาระ 

2. การแต่งตั �งการถอดถอน การต่ออายุของผูด้าํรงตําแหน่งผูบ้รหิารสงูสุดของบรษิทัย่อย และผูด้ํารงตําแหน่ง

ระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจากผูบ้รหิารสงูสุดลงมา รวมถงึผูม้ตีําแหน่งเทยีบเท่ารายที� 4 ทุกราย และการ

กําหนด และ/หรอื เปลี�ยนแปลงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทั �งหมดของบุคคลดงักล่าว (ทั �งนี�ในเรื�องที�มี

ความอ่อนไหวให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทฯ พิจารณาเห็นชอบก่อน      

เพื�อนําเสนอใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ พจิารณาเหน็ชอบในหลกัการ) 

3. การประกาศจ่ายปนัผลระหว่างกาล และการประกาศจ่ายปนัผลประจาํปีของบรษิทัยอ่ย 

4. การอนุมตังิบประมาณประจาํปีของบรษิทัย่อย 

5. การอนุมตัิงบลงทุนต่างๆ ของบรษิัทที�มสีาระสําคญัในมูลค่าโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท ของบรษิทั

ย่อยนอกเหนือจากที�อนุมตัใินงบประมาณประจาํปีแลว้ 

6. การแต่งตั �งหรอืเปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย 

7. การเขา้ลงทุนการร่วมลงทุนการประกอบกจิการ หรอืการก่อใหเ้กดิภาระผูกพนัอื�นใด นอกเหนือจากการ

ประกอบธุรกิจปกติ ที�มีสาระสําคญัในมูลค่าคราวเดียว หรือหลายคราวรวมกนัมากกว่า 100 ล้านบาท     

ของบรษิทัย่อย 

8. การเขา้ทาํรายการระหว่างกนัที�ก่อนใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ว่ารายการดงักล่าวจะเป็นธุรกจิ

ปกติหรือธุรกิจไม่ปกติของบริษัทย่อย โดยพิจารณาในภาพของงบการเงินรวม ทั �งนี�ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ก่อน 

9. การลงมตใิด ๆ ที�อาจก่อใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยในภายหลงั 

10. เรื�องอื�นๆ ที�มสีาระสาํคญัที�จะสง่ผลกระทบต่อบรษิทัฯ 

ทั �งนี� บรษิทักําหนดใหม้กีลไกในการกํากบัดูแลที�มผีลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

การทํารายการระหว่างบรษิัทดงักล่าวกบับุคคลที�เกี�ยวโยง การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ หรอืการทํารายการ

สาํคญัอื�นใดของบรษิทัดงักล่าว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  และใชห้ลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการทาํรายการ

ในลกัษณะดงักล่าวขา้งต้นในทํานองเดยีวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทั และมรีะบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและรดักุม

เพยีงพอ รวมถงึแนวทางการกาํกบัดแูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ใหญ่  

 �.�.� การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการกาํ กบัดแูลกิจการ 

บริษัทมคีวามมุ่งมั �นที�จะพฒันาปรบัปรุง “การกํากบัดูแลกจิการที�ดี” และ “จริยธรรมธุรกิจ” ของบรษิัทและ

บริษัทย่อยอย่างต่อเนื�อง โดยให้หน่วยงานที�เป็นกลางจากภายนอกทําการประเมินทุกปี เพื�อนํา ผลไปปรบัปรุงให้

เหมาะสมยิ�งขึ�น และเผยแพร่ผลการประเมนิใหผู้ถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทราบอย่างทั �วถงึ โดยผลประเมนิการกาํกบัดแูล

กิจการตามโครงการสํา รวจการกํา กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจํา ปี 2564 (Corporate Governance 
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Report of Thai Listed Companies) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํ กบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัไดร้บัการจดัอนัดบัในระดบั  

“ดเีลศิ” (Corporate Governance Score Excellent) เกรด � ดาว และและเป็นหนึ�งในบรษิทั Top Quartile 

ของหุ้นที�มี Market Capital 1,000 – 2,999 ล้านบาท   

นอกจากนี� บรษิัทได้มกีารตดิตามในอกี 4 ประเดน็ เพื�อให้เกดิการปฏบิตัติามการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีโดย

สามารถตดิตามผลการปฏบิตัติามนโยบาย ดงันี� 

�.�.�.�. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และผลการติดตาม 

ความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งปฏบิตัหิน้าที�เพื�อผลประโยชน์สงูสุด

ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ที�มสี่วน

เกี�ยวขอ้งหรอืเกี�ยวโยงกบัรายการที�พจิารณาตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกี�ยวโยงของตนในรายการ

ดงักล่าวและต้องไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิรวมทั �งไดก้ําหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็น    

ผูส้อดสอ่งดแูลและจดัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวซึ�งที�ผ่านมายงัไม่เคยมปีญัหาดงักล่าวเกดิขึ�น 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครั �ง  หากมเีรื�องเกี�ยวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ว่าในระเบยีบวาระ
ใดที�กรรมการเกี�ยวขอ้งหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีนั �นกรรมการดงักล่าวจะงดออกเสยีงหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ 

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ซึ�งหมายรวมถงึคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลง
การถอืหลกัทรพัยบ์รษิทั จะต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบและรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนัทําการนับจากวนัที�ซื�อขาย โอน หรอืรบัโอน  ซึ�งจะรายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการตามหวัขอ้ “รายงาน
การเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร” ซึ�งกาํหนดไวต้ายตวัในรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั �ง 

การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัดําเนินงานโดยยดึมั �นและใหค้วามสาํคญัในการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดจีงึจดัใหม้กีาร
ควบคุมดูแลและป้องกนัเกี�ยวกบัการทํารายการที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอื
รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที�ดีโดยถือเป็นหนึ�งในจรรยาบรรณสําคญัที�กรรมการและ
พนักงานตอ้งยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดัเพื�อเป็นที�เชื�อถอืและไวว้างใจของผูท้ี�มสี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ยซึ�งมหีลกัเกณฑท์ี�สาํคญั
ดงันี� 

 

-  คณะกรรมการรบรษิทัไดก้ําหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการทํารายการที�เกี�ยว
โยงกนัและกําหนดแนวทางการพจิารณาความเหมาะสมในการทํารายการที�ต้องผ่านการกลั �นกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย 

-  กาํหนดใหก้รรมการ  ผูบ้รหิาร  หรอืพนกังานที�มผีลประโยชน์เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมที�ทาํกบับรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมตัิธุรกรรมดงักล่าวและให้การกําหนดราคาเป็นไปอย่าง
เหมาะสมยุตธิรรมตามเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไปเสมอืนการทาํรายการกบับุคคลทั �วไป 

-  กําหนดใหม้กีารนําเสนอรายการที�เกี�ยวโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนเสนอ
ขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดแีละตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
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-  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดหลกัการให้สามารถทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัได้ระหว่างกรรมการผูบ้รหิาร  
หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งของบรษิทัที�ทาํกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยได ้ หากรายการนั �นมขีอ้ตกลงทางการคา้เหมอืนที�
ทาํกบัคู่สญัญาทั �วไป 

-  ในการทําธุรกรรมระหว่างบรษิัทและบรษิัทย่อยหรอืธุรกรรมระหว่างกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทบริษัท
กาํหนดใหเ้ป็นธุรกรรมที�มเีงื�อนไขหรอืขอ้กาํหนดที�เป็นปกตเิหมอืนกบัธุรกรรมที�ทาํกบับุคคลทั �วไปที�มคีวามเสี�ยงในระดบั
เดยีวกนัหรอืเป็นกรณีที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการบรษิทัย่อยตามแต่กรณี 

การทํา ธุรกรรมดงักล่าว ในรอบปี 2564 ที�ผ่านมา บรษิทัไดต้รวจสอบกรณีที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ และไม่พบการกระทําใดที�ขดัแย้งกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามที�บรษิัทกําหนด เพื�อ

ยกระดบัการกํา กบัดูแลกจิการภายในองคก์ร ในปีที�ผ่านมาบรษิทัไดท้บทวนจรรยาบรรณธุรกจิใน ส่วนของความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ รวมถงึประเดน็ป้องกนัการนําขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พื�อใหค้รอบคลุมป้องกนัและลดความเสี�ยงในเรื�อง

ดงักล่าว 

8.1.4.2  การใช้ข้อมูลภายในเพื�อแสวงหาผลประโยชน์และผลการติดตาม 

บรษิทั มนีโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มูลความโปร่งใส รายงานทางการเงนิและดําเนินการเปิดเผยสารสนเทศ

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

อย่างสมํ�าเสมอให้กบัผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทั �วไป คณะกรรมการบรษิัทดูแลให้มกีารปฏบิตัิตามกฎหมาย

ขอ้บงัคบัและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั เมื�อกรรมการบรษิัทหรอื

ผู้บริหารมีการเปลี�ยนแปลงการซื�อขายหุ้นตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ โดยมกีารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร

ในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดอืนและกําหนดใหจ้ดัส่งรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่

บรษิทัภายหลงัจากที�ไดส้่งไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแลว้ทุกครั �งหาก  

มกีารเปลี�ยนแปลง 

สําหรบัในการดูแลเรื�องการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัท นั �น บริษัทถือว่าเป็นความรบัผิดชอบของกรรมการ  

ผูบ้รหิารและพนักงานที�จะต้องเกบ็รกัษาขอ้มูลความลบัของบรษิทัอย่างเคร่งครดั  โดยเฉพาะอย่างยิ�งขอ้มูลภายในที�ยงั  

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรอืขอ้มลูที�มผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิหรอืราคาหุน้ที�จะไม่ใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูที�ไดจ้ากการ               

เป็นกรรมการผู้บรหิารหรอืพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื�องการทําธุรกจิที�แข่งขนักบับรษิัทหรือธุรกิจ                 

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

เพื�อประโยชน์ในการซื�อขายหุ้นของบริษัท  รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลความลบัทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  

โดยเฉพาะคู่แขง่ขนั  แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ  ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษิทัไปแลว้  ทั �งนี�บรษิทัใชร้ะบบ

ควบคุมการใชข้อ้มลูภายในเช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัจากบุคคลภายนอก กาํหนดระดบัการเขา้ถงึ

ขอ้มูลของบรษิทัใหก้บัพนักงานในระดบัต่างๆใหเ้หมาะสมกบัความรบัผดิชอบ ในกรณีที�ผูบ้รหิารหรอืพนักงานมสีว่นร่วม

ในการทํางานเฉพาะกจิที�เกี�ยวกบัขอ้มูลที�ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรอือยู่ระหว่างการเจรจา  ซึ�งงานนั �นๆ เขา้ข่าย

การเกบ็รกัษาขอ้มูลภายในอนัอาจมผีลต่อการเคลื�อนไหวของราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั  ผูบ้รหิารและพนักงานเหล่านั �น       

จะทําการเก็บรักษาข้อมูลภายในจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในการดแูลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทันั �น บรษิทั ไดก้าํหนดไว้
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ในขอ้บงัคบัการทํางานของพนักงาน ทุกระดบัในหมวดวนิัยและลงโทษในกรณีที�พนักงานผู้ใดหลกีเลี�ยงหรอืฝ่าฝืนวนิัย      

ที�กาํหนดไวใ้หถ้อืว่าพนกังานผูน้ั �นทาํผดิวนิยัและตอ้งไดร้บัโทษตามลกัษณะความผดิ   

ในปี ���� บริษัททบทวนกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในไว้ในจรรยาบรรณธุรกจิ กรรมการ ผู้บรหิาร     

และพนักงาน (รายละเอียดปรากฎในจรรยาบรรณธุรกิจ) ซึ�งประกาศไว้บน Web site บริษัท)  และแยกจรรยาบรรณ

พนกังาน นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน นโยบายการแจง้เบาะแสผูก้ระทาํความผดิ โดยฝา่ยทรพัยากรบุคคลจะทาํเป็นคู่มอื

สาํหรบัดแูลพนกังานใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าว  

นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน บรษิทัฯ มนีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในการนําขอ้มลู

ภายในของบรษิทัฯ ซึ�งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใชเ้พื�อแสวงหาประโยชน์สว่นตน ดงันี�  

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี�ยวกบัหน้าที�ในการจดัทํารายงานการถือ

หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยตนเอง คู่สมรสหรอืผูท้ี�อยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ นิติ

บุคคลที�บุคคลดงักล่าวถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั �งหมด และมสีดัส่วนการถอื

หุน้มากที�สดุในนิตบิุคคลนั �น  ทั �งนี�ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศที� สจ.38/2561 และใหห้มายรวมถงึ 

การรายงานในกรณีที�มบีุคคลอื�นใดถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหน้าไวแ้ทนบุคคลดงักล่าวขา้งต้น

ดว้ย ทั �งนี� การรายงานกรณีที�มบีุคคลอื�น (Nominee) ถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหน้าไวแ้ทนนั �นให้

ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าเองโดยตรง              

ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม

มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทั �งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ)  

รวมทั �งการรายงานการไดม้าหรอืจําหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตน คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพย์และตลาด

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

2. บรษิัทฯ กําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัทํา

และเปิดเผยรายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั

ต่อสาํนักงานคณะกรรมการการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ   

ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มกีารแก้ไข

เพิ�มเติม) และจดัส่งสําเนารายงานนี�ให้แก่เลขานุการบรษิัท ในวนัเดยีวกบัวนัที�ส่งรายงานต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์เพื�อรายงานใหค้ณะกรรมการทราบต่อไป  

3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที�ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ           

นําข้อมูลนั �นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื�อขายหลกัทรพัย์ และบุคคลดงักล่าวขา้งต้นต้องไม่เปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวแก่บุคคลอื�น รวมทั �งบุคคลในครอบครวั ที�อาจนําขอ้มลูนั �นไปใชป้ระโยชน์เช่นเดยีวกนั ซึ�งหากเกดิ

กรณีดงักล่าวขึ�น ทั �งผู้ให้ข้อมูลและผู้รบัข้อมูลที�นําไปใช้ประโยชน์อาจต้องมคีวามผดิตามที�กฎหมายที�

กําหนดไว้ รวมทั �ง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทํางานของบริษัทฯ โดย             

จะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นตวัหนงัสอื การภาคทณัฑ ์

ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก หรอืตอ้งลาออกจาก

กรรมการแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 
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นอกจากนี�บรษิัทฯ กําหนดช่วงห้ามซื�อขายหลกัทรพัย์ (Blackout Period)  ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร 

และพนกังานที�เกี�ยวขอ้งที�ไดล้่วงรูง้บการเงนิของบรษิทัฯ หรอืขอ้มลูอื�นใดที�มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์

ของบริษัท กระทําการ หรือยินยอมให้ผู้อื�นใช้ข้อมูลดังกล่าวกระทําการซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  

ในช่วงหนึ�งเดือน ก่อนที�งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั �นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื�อขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา �� ชั �วโมง นับแต่ไดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลนั �นสู่สาธารณะผ่าน

ระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  

4. บรษิทัฯ หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน  

ที�ลาออกแลว้เปิดเผยขอ้มลูภายใน หรอืความลบัของบรษิทัฯ ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบรษิทัฯ 

ที�ตนไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที�ใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ทาํ

ใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทัฯ และคู่คา้ของบรษิทัฯ  

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน        

มหีน้าที�เกบ็รกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในบรษิทัฯ และมหีน้าที�ในการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ 

เพื�อประโยชน์การดําเนินุรกิจของบริษัทฯ เท่านั �น โดยมิให้ขดัต่อพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์ และตลาด

หลกัทรพัย ์ทั �งนี� หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงงานของบรษิทัฯ นําความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายใน

ของบรษิทัฯ ไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัอื�นที�ตนเองเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้ง 

 สาํหรบัการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการบรษิทั ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 บรษิัทกําหนดให้กรรมการบรษิัททุกคนมหีน้า      

ที�แจ้งเรื�องการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยท์นัท ีภายใน 3 วนัทําการ นับจากวนัที�ซื�อ ขาย โอนและรบัโอนและแจง้

เลขานุการบรษิทั เพื�อรายงานคณะกรรมการบรษิทัเพื�อทราบ 

นอกจากนี� บรษิัทมกีารดูแลเรื�องการใช้ขอ้มูลภายใน โดยมนีโยบายการใช้ขอ้มูลภายใน โดยมนีโยบายห้าม

กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสูง และพนักงานที�มสี่วนเกี�ยวข้องกบัการรบัรู้ขอ้มูลภายในที�มสีาระสําคญัของบรษิัท     

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

ของบรษิทัโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานที�อยู่ในหน่วยงานที�ทราบขอ้มลูภายใน จะตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรพัย์

ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน และกรรมการ ผูบ้รหิารสงูสุด หรอืผูด้ํารงตําแหน่ง

ระดบับรหิาร � รายแรก นบัต่อจากผูบ้รหิารสงูสดุลงมาทุกราย รวมถงึคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิตภิาวะจะตอ้งรายงานการ

ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน �� วนันับจาก

ดํารงตําแหน่ง และรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน � วนัทําการนับจากวนัที�มกีารเปลี�ยนแปลง 

นอกจากนี� กรรมการต้องรายงานการถือหุน้ของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อยทุกสิ�นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลักทรพัย์ของกรรมการและรายงานให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบภายใตก้จิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

ทั �งนี�ในปี ���� ไม่มีกรณีกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดําเนินการซื�อขายหลักทรพัย์        

โดยใชข้อ้มลูภายในแต่อย่างใด  
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�.�.�.� นโยบายต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชั �นและผลการติดตาม 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครั �งที� 10/2563 เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาอนมุตั ิ นโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั ฉบบัปรับปรุง ปี 2563 และคูม่ือบริหารความเสี�ยงด้านการ

ทจุริตคอร์รัปชนั ฉบบัปรับปรุง ปี 2563 และประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั โดยบริษัทจะไม่

เรียก ไมรั่บ ไมจ่่าย และไมท่ําธุรกิจกบับคุคล และ/หรือ นิติบคุคลที�เกี�ยวข้องกบัทจุริตคอร์รัปชนั และบริษัทจะไมจ่า่ยเพื�อให้มา

ซึ�งงาน/ธุรกิจ ในลกัษณะไมเ่ป็นธรรม ทั �งนี � บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน

การตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ประจําไตรมาส � ปี ���� (Certified) โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั ฉบบั

ปรับปรุง ปี 2563 และคูม่ือบริหารความเสี�ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชนั ฉบบัปรับปรุง ปี 2563 และการประกาศเจตนารมณ์

และการได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com 

บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิความเสี�ยงต่อการเกดิคอรร์ปัชั �น ไปพรอ้มกบัการประเมนิความเสี�ยงขององคก์ร โดย

ทุกฝ่ายงานได้ดําเนินการวิเคราะห์เพื�อระบุว่ากิจกรรมที�ปฏิบตัิอยู่มเีหตุการณ์ความเสี�ยงอะไรบ้างที�ได้เกิดขึ�นหรือ มี

โอกาสจะเกดิขึ�น และส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างไร จากการประเมนิความเสี�ยงด้านคอร์รปัชั �นประจาปี ���� 

พบว่ามคีวามเสี�ยงที�เป็นส่วนหนึ�งของการดําเนินงานตามปกต ิ� หวัขอ้ใหญ่ �� หวัขอ้ย่อย โดยทั �ง �� หวัขอ้ย่อยมคีวาม

เสี�ยงในระดบัตํ�า โดยการกาํหนดแนวปฏบิตัเิพื�อควบคุม ป้องกนั และตดิตามความเสี�ยงจากการทุจรติคอรร์ปัชนั และการ

สื�อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื�อให้ความรู้เกี�ยวกบันโยบายและแนวปฏบิตัิในการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั รวมถึง

กําหนดแนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชนั และการใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบใหค้วามเหน็ชอบสอบทานความครบถว้นเพยีงพอของกระบวนการทั �งหมดแลว้  

แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลและควบคมุดแูลเพื�อป้องกนัและติดตามความเสี�ยงจากการทุจริต 

บรษิทัฯ กําหนดใหม้แีนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการกํากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื�อป้องกนัและตดิตามความเสี�ยงจากการทุจรติ

และคอรร์บัชั �น สรุป ดงันี� 

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ  ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี�ยงที�ครอบคลุม

ระบบงานสาํคญัต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจดัซื�อจดัจา้ง การจดัทาํสญัญา ระบบการจดัทาํและ

ควบคุมงบประมาณ ระบบการบนัทกึบญัช ีการชาํระเงนิ เป็นตน้ ทั �งนี�เพื�อป้องกนัและตดิตามความเสี�ยงจากการ

ทุจรติและคอรร์ปัชั �น รวมทั �งใหข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกบัแนวทางในการแกไ้ขที�เหมาะสม 

2. จดัใหม้ชี่องทางการรบัแจง้ขอ้มลู เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการฝา่ฝืน การกระทาํผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธรุกจิ

ของบรษิัทฯ หรอืแนวทางปฏบิตัิในการป้องกนัการมสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการคอร์รปัชั �นหรอืขอ้สงสยัในรายงาน

ทางการเงนิ หรอืระบบการควบคุมภายในโดยมนีโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรอืเบาะแส และจะเกบ็รกัษา

ขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั รวมทั �งมมีาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวนิยัของบรษิทัฯ 

และ/หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง กรณสีามารถตดิต่อผูใ้หเ้บาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนได ้บรษิทัฯ จะแจง้ผลการดาํเนินการ

ใหร้บัทราบเป็นลายลกัณ์อกัษร 

3. หวัหน้าสายงานที�เกี�ยวขอ้งต้องรบัผดิชอบในการติดตามการปฏบิตัิงาน การปรบัปรุงแก้ไขขอ้ผดิพลาด (ถ้าม)ี 

และรายงานใหผู้ม้อีาํนาจทราบตามลาํดบั 

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการ

คอรร์ปัชั �น  
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บรษิทัฯ กาํหนดใหม้แีนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการมสีว่นขอ้งกบัการ

คอรร์ปัชั �น ดงันี� 

1. จดัให้มฝี่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที�ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน การบรหิารความเสี�ยง การกํากบัดูแล

กจิการ และใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเนื�อง โดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปีที�ไดร้บัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลตรวจสอบที�มนียัสาํคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

2. กําหนดใหฝ้่ายบรหิารความเสี�ยงและควบคุมภายใน รบัผดิชอบในการทดสอบและประเมนิความเสี�ยงจากการ

ทุจริตและคอร์รปัชั �นอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้การนํามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชั �นไปปฏบิตัิอย่างมี

ประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั �นอย่างสมํ�าเสมอ โดย

นําเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทตามลําดบั 

อย่างทนัเวลาและสมํ�าเสมอ 

3. หากการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่า ขอ้มลูจากการตรวจสอบ หรอืขอ้รอ้งเรยีน มหีลกัฐานที�มเีหตุอนัควรใหเ้ชื�อ

ว่ามรีายการ หรอืการกระทําซึ�งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของ

บรษิัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทําผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิัทฯ หรอืแนวทางปฏบิตัใินการ

ป้องกนัการมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั �น หรอืขอ้สงสยัในรายงานทางการเงนิ หรอืระบบการควมคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อดําเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที�

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
 

ทั �งนี� ในรอบปีทผี่านมา ไม่มกีรณีกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืพนกังานของบรษิทัทุจรติคอรร์ปัชั �น

แต่อย่างใด  

 

�.�.�.� ผลการติดตามข้อรอ้งเรียน และการแจ้งเบาะแส 

 บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภายในและภายนอกองคก์รแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกบัการกระทํา
ความผดิ กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิที�ไม่ถูกตอ้ง หรอืระบบควบคุมภายในที�บกพร่องต่อคณะกรรมการ
บรษิทั ทั �งนี�ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยบรษิทัฯจะนําเสนอเป็นนโยบายแยกต่างหาก
และประกาศใหพ้นกังานไดร้บัทราบทั �วกนั 

การแจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรียน 

บรษิทักาํหนดนโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) 

บรษิัทฯ ให้ความสําคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีมคีวามโปร่งใส ซื�อสตัย์ และมจีรยิธรรม 

ตลอดจนปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ดงันั �นคณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ําหนดนโยบายการ

แจง้เบาะแสการกระทาํผดิและทุจรติ (Whistleblower Policy) ฉบบันี�ขึ�นมาใชป้ฏบิตั ิเพื�อเป็นการคุม้ครองและใหค้วามเป็น

ธรรมแก่พนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทั ที�แจง้ขอ้มูลหรอืใหเ้บาะแสเกี�ยวกบัการกระทําผดิ หรอืทุจรติต่อ

บรษิทัฯ 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 สนบัสนุนใหก้รรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนของบรษิทัฯ ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ 

สามารถรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ  
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1.2 กําหนดช่องทางที�ปลอดภยัและเป็นความลบัในการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแสการกระทําผดิและการทุจรติ 

เพื�อปกป้องบุคคลใดกต็ามใหส้ามารถใหข้อ้มลูในเรื�องที�ตนเป็นกงัวลไดอ้ย่างมั �นใจ 

1.3 ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ รวมทั �ง ใหค้วามร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืใด  ๆ

แก่ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหถู้กคุกคาม ข่มขู่ เปลี�ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที�ทํางาน 

พนักงงานไล่ออก การหยุดดําเนินธุรกรรมทางการคา้ต่างๆ และกระทําการอื�นใดที�มลีกัษณะการปฏบิตัไิม่เป็นธรรม

หรอืผลเสยีหายแก่ผูแ้จง้เบาะแสโดยชื�อผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสและขอ้มลูที�แจง้จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั 
 

2. คาํนิยาม 

2.1 บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั(มหาชน) และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่บรษิทั ท ีเอสคลงัสนิคา้ 

จํากดั บรษิัท ทเีอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั บรษิัท ทเีอสขนส่ง และโลจสิตกิส ์จํากดั และบรษิัท ท ีเอส จ ี      

เทรดดิ�ง จาํกดั 

2.2 พนักงงาน หมายถงึ บุคลากรทุกคนของ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย รวมถงึ 

กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั 

2.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลที�เปิดเผยข้อมูลของการกระทําหรือการทุจริตหรือการผิด

จรรยาบรรณใดๆ ที�ตนเองไดพ้บเหน็ 

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

3. ผูมี้สิทธิรอ้งเรียนหรอืแจ้งเบาะแส 

กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูท้ี�มสีว่นไดเ้สยี และบุคคลอื�น  ๆที�พบเหน็การกระทาํที�ฝา่ฝืนกฎหมาย 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั นโยบาย ประกาศ จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั และการทุจรติหรอืคอรร์ปัชั �น 
 

4. ในกรณีผูแ้จ้งเบาะแส ผูร้อ้งเรียน มีข้อรอ้งเรียน ให้ส่งข้อเรื�องรอ้งเรียนมายงั 

4.1 ผูบ้งัคบับญัชาในทุกระดบั 

4.2 หวัหน้าสงูสดุของฝา่ยทรพัยากรบุคคล 

4.3 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

5. วิธีการรอ้งเรียนและแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ ได้กําหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ�งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถ

ดาํเนินการได ้ดงันี� 

5.1 สามารถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5.2  ผ่านช่องทางอเีมลลข์องบรษิทั คอื thaisugar@tstegroup.com หรอื 

5.3 ผ่านช่องทางฝา่ยทรพัยากรบุคคล ที� prasert@tstegroup.com  

ทางไปรษณีย ์  

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 

เลขที� 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่จา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

5.4 ตูร้บัหนงัสอืรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสที�บรษิทักาํหนดขึ�น หรอื 

5.5 แจง้ผ่านช่องทางอเีมลลข์องเลขานุการบรษิทั ที� scretary@tstegroup.com  

ทางไปรษณีย ์  
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เลขานุการบรษิทั บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 

เลขที� 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่จา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

5.6 สง่จดหมายถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึ�งเป็นกรรมการอสิระ) มทีี�อยู ่

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่จา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

5.7 ในกรณีที�ผู้รอ้งเรยีนเลอืกที�จะไม่เปิดเผยชื�อต้องระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐานที�ชดัเจนเพยีงพอที�

แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื�อว่ามีการกระทําที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และการทุจรติหรอืคอรร์ปัชั �น 

ทั �งนี� การรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสจะถอืเป็นความลบัที�สดุและผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสสามารถรอ้งเรยีน

ไดม้ากกว่าหนึ�งช่องทาง และไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรยีน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทาํใหบ้รษิทั สามารถ

แจง้ผลการดาํเนินการ หรอืรายละเอยีดเพิ�มเตมิในเรื�องที�รอ้งเรยีนใหท้ราบได ้

6. ขั �นตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

6.1 ผู้รบัข้อร้องเรียนและเบาะแสจะเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้บุคคล หรือหน่วยงานที�

ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและเบาะแสกระทําผิดหรอืการทุจรติตามความ

เหมาะสมแลว้แต่กรณีโดยดําเนินการดว้ยความเป็นอสิระและเที�ยงธรรม รวมทั �ง บรษิทัฯ จะดําเนินการลงโทษ

ทางวนิยัหรอืหรอืดาํเนินคดทีาง กฎหมายกบัผูก้ระทาํผดิ ตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิและทุจรติ 

6.2 ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้รบัเรื�องร้องเรียนรบัทราบเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต รวมทั �งพบว่า        

มีการกระทําผิดหรือทุจริตดังกล่าวเกิดขึ�นจริง ให้แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในภายใน 7 วัน                 

เพื�อดําเนินการตามขั �นตอนการสอบสวนที�กําหนดไว้ และจดัทํารายงานสรุปส่งให้คณะกรรมการบรหิารและ

คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

6.3 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชญิใหพ้นักงานคนหนึ�งคนใดหรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งมาใหข้อ้มลูหรอื

ขอใหจ้ดัสง่เอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งมาเพื�อตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ ตามความเหมาะสมเป็นแต่กรณีไป 

6.4 หากตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นความจรงิ บรษิทัฯ จะมมีาตราการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี� 

- ในกรณีที�ขอ้รอ้งเรยีนเป็นเรื�องที�บรษิทักระทําผดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณบรษิทั 

โดยผูร้อ้งเรยีนเสนอเรื�องที�พบการกระทําผดิพรอ้มความเหน็ และกําหนดแนวทางในการปฏบิตัทิี�ถูกต้อง

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

ภาพลกัษณ์ หรอืฐานะทางการเงนิบรษิทั ขดัแยง้กบันโยบายในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืเกี�ยวขอ้ง

กบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นต้น ใหฝ้่ายทรพัยากรบุคคลตรวจสอบแจง้เรื�องดงักล่าวหรอืขอ้เทจ็จรงิและเสนอ

แนวทางในการดาํเนินการ เพื�อเสนอเรื�องต่อคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาในเบื�องตน้ ก่อนนําเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณารบัทราบ เพื�อดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
 

7. การคุ้มครองปกป้องผูแ้จ้งข้อมูลหรอืให้เบาะแสการกระทาํผิดหรอืทุจริต 

7.1 ผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสสามารถเลอืกที�จะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยอาจจะทาํใหเ้กดิความ
เสยีหายกบัตนเอง แต่ตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐานที�ชดัเจนเพยีงพอที�แสดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนั
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ควรเชื�อว่ามกีารกระทําที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ
เกดิขึ�น รวมทั �ง การทุจรติคอร์รปัชั �น อย่างไรกต็ามหากเลอืกที�จะเปิดเผยตนเองกจ็ะทําให้ผูแ้จง้ขอ้ร้องเรยีน
สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ยิ�งขึ�น 

7.2 ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง บรษิัทฯ ถือเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าที�จําเป็น โดยคํานึงความปลอดภยั และความ
เสยีหายของผู้ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสแหล่งที�มาของขอ้มูลหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� ผู้รบัผดิชอบในทุก
ขั �นตอนจะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูที�ไดร้บัรูช้ ั �นความลบัสงูสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง หากฝา่ฝืน
ถอืเป็นการกระทาํผดิวนิยั 

7.3 บรษิทัฯ จะใหค้วามคุม้ครองและจะไมย่นิยอมใหม้กีารขม่ขู ่คุกคาม พนกังานหรอืผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสที�
ไดร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ รวมถงึ ผูท้ี�ใหค้วามร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืในการ
สอบสวนดว้ยเจตนาสจุรติ 

 

ในรอบปีทผี่านมา บรษิทัไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนที�เกี�ยวขอ้งกบัการทจุรติ และการละเมดินโยบายกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

รวมทั �งไมม่กีารแจง้เบาะแสเกี�ยวกบัการคอรร์ปัชั �น  

 

�.� รายงานผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที�ผา่นมา 

บรษิทัฯ ไดแ้สดงจาํนวนครั �งการประชุมและการเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึอธบิายผลการปฏบิตัิ

หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยทั �งหมดไว้ในหวัขอ้ �.� ขอ้มูลเกี�ยวกบัคณะกรรมการชุดย่อย 

ขา้งตน้ทั �งหมดแลว้ กล่าวโดยสรุป ในปี ���� คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมรวม � ครั �ง และกรรมการ ทุกท่าน

เขา้ร่วมการประชุมครบทุกครั �ง การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ไดร้ายงานไวใ้นรายงานประจาํปี ���� และได้

ดาํเนินการต่างๆ สรุปไดด้งันี� 

�.  ทบทวนรายงานทางการเงินทั �งรายไตรมาสและประจําปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย โดย

พจิารณาขอ้มูลทางบญัชกีารปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํงบ

การเงนิดงักล่าว โดยประชุมพจิารณาร่วมกบัผูบ้รหิารในสายงานบญัชขีองบรษิทัและบรษิทั สาํนักงาน เอ เอม็ ซ ีจํากดั                

ผูต้รวจสอบบญัชอีย่างสมํ�าเสมอ โดยมกีารรายงานขอ้สงัเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ ทั �งนี�ในระหว่างการสอบทาน

และตรวจสอบของผูส้อบบญัชไีม่พบการทุจรติหรอืการฝา่ฝืนกฎหมายของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

�.  เขา้ร่วมประชุมกบับรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากดั ผู้ตรวจสอบภายใน เพื�อประเมนิประสทิธผิล และ

ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ประเด็นสําคญัที�ตรวจพบตลอดจนติดตามผลการ

ปรบัปรุงแกไ้ขประเดน็ที�ตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกนัเพื�อไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย ซึ�งนําเสนอโดย ผูต้รวจสอบภายใน 

โดยเน้นความเป็นอสิระของทั �ง ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชภีายนอก 

�.  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี ���� โดยเน้นหนกัในเรื�องที�จะมคีวามเสี�ยง    ที�มี

ผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจทั �งของบริษัทและบรษิัทย่อย โดยติดตามผลการแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

ภายในใหม้กีารดาํเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื�องเพื�อใหก้ารดําเนินธุรกจิของบรษิทัในเครอืเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

และเกดิประสทิธผิลมากที�สดุ 

�.  ทบทวนระบบการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานตามขอ้กําหนดกฎหมายที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัรวมถงึ

การปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยประชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร

สายงานบญัช ี  ผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน      
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�.  สอบทานรายการระหว่างกนัของบรษิทักบับรษิทัย่อย รวมทั �งรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการที�อาจเกดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื�อใหม้ั �นใจว่าธุรกรรมนั �นเป็นไปตามเงื�อนไขทางธุรกจิปกต ิสมเหตุสมผล และประโยขน์สงูสดุ

ของบรษิทั พรอ้มทั �งเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ โปร่งใส ไม่มรีายการที�กระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

�.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในตลอดจนพจิารณาความรูค้วามสามารถ

และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั �งค่าตอบแทนในการสอบบญัชแีละการตรวจสอบ

ภายในที�เหมาะสมเพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื�อผู้สอบบัญชีและ

ค่าตอบแทนต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�ออนุมตัแิต่งตั �งสาํหรบัปี ���� 

ในการดาํเนินงานตามบทบาทหน้าที�ในปี ���� คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนและพจิารณาการดาํเนินงานของ

บรษิัท โดยพจิารณาร่วมกบัผู้บรหิารที�รบัผดิชอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชภีายนอก โดยรวมคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงมีการดําเนินงานที�สอดคล้องกับ

ขอ้กําหนดกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ และนโยบายของบรษิทั รวมทั �งงบการเงนิของบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึ�น

ตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปเชื�อถอืได ้ โดยไดนํ้าระบบการบรหิารความเสี�ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพจิารณา

ดว้ยแลว้ 

 

�.� รายงานผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยในรอบปีที�ผา่นมา 

 บรษิัทฯ ไดแ้สดงจํานวนครั �งการประชุมและการเขา้ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงอธบิายผลการ

ปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยทั �งหมดไวใ้นหวัขอ้ �.� ขอ้มูลเกี�ยวกบัคณะกรรมการชุด

ย่อย ขา้งตน้ทั �งหมดแลว้  

 

 

 
 

   9.1.� สรปุความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการควบคุมภายในโดยเฉพาะคณะกรรมการบรษิัท และ

ผูบ้รหิารที�รบัผดิชอบต่อความมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลของระบบควบคุมภายใน มุ่งเน้นใหร้ะบบการควบคุมภายในมคีวาม

เพยีงพอเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกจิ สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหลกัการควบคุมภายในของ COSO 

รวมทั �งบรษิัทฯ ได้จดัให้ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง เชื�อถือ ได้มกีารปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดัในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส กาํหนดใหม้วีาระหลกั เพื�อให้

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ต่อการควบคุมภายใน พรอ้มทั �งใหข้อ้เสนอแนะต่อฝา่ยจดัการ เพื�อใหม้กีารแกไ้ข หรอื

ปรบัปรุงระบบของการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการ

ควบคุมภายในอย่างสมํ�าเสมอภายใต้การดําเนินงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกําหนดให้รายงานผลการ

ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ย่างเป็น อสิระ ตรงไปตรงมาโดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั �ง โยกยา้ย เลกิจา้ง และประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

�. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั    

�.�. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง    
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คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพและระบบบรหิารความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบั 

ที�เหมาะสมโดยมผีูต้รวจสอบภายในทําหน้าที�สอบทานและควบคุมใหก้ารดําเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย          

ที�วางไวอ้นัไดแ้ก่  การตรวจสอบดา้นบรหิาร  ดา้นปฏบิตังิานและดา้นบญัชกีารเงนิ  เทคโนโลยสีารสนเทศทั �งของบรษิทั

และบริษัทย่อยเพื�อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการติดตามต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาสในส่วนของคณะกรรมการบรษิัทไดใ้ห้กรรมการทุกท่านทําแบบประเมนิ

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจําทุกปีเพื�อประเมนิว่าแผนงานต่างๆ ที�บรษิทั ดําเนินการอยู่มคีวามรดักุม

และเพยีงพอหรอืไม่ เพื�อนําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรบัแผนใหม่ต่อไปในการประเมนิจะประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี� 

ด้านการควบคมุภายในองคก์ร 

คณะกรรมการบรษิทักําหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์เพื�อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของฝา่ย

บรหิารและพนักงาน และมกีารตดิตามอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และบรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคญั

ของการนําหลกัการกํากบัดูแลมาปฏบิตั ิเพราะเป็นปจัจยัสําคญัที�มต่ีอการดําเนินธุรกจิอย่างยั �งยนื มรีะบบการบรหิาร

จดัการที�คาํนึงถงึคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้อนัเป็นพิ�นฐานที�สง่เสรมิการดําเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพและเพิ�ม

ประสทิธภิาพ และเพิ�มประสทิธผิลโดยมุ่งเน้นการสรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม 

 จดัใหม้โีครงสรา้งการรายงาน กําหนดอํานาจผูบ้รหิารในความรบัผดิชอบ และการสั �งการที�เหมุสมภายใต้

การกบัดแูลของคณะกรรมการ 

 จดัใหม้กีารกจิกรรมควบคุมในที�ครอบคลุมทุกกจิกรรมอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกจิซึ�ง

มกีารสอบทานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการปฏบิตังิาน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั

และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 บรษิทัมวีฒันธรรมองคก์ร โดยนําหลกัการกบัดแูลกจิการที�ดมีารวมเป็นสว่นหนึ�งในวฒันธรรองคก์รภายใต้

คาํว่า “DISC” ซึ�งมคีวามหมายดงันี� 

D: Discipline     - วนิยัการทาํงาน 

I: Integrity     - ความซื�อสตัย ์

S: Service Mind  -  ใจรกับรกิาร 

C: Competency - ความสามารถ 
 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีการประชุมและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ                  

โดยรบัฟงัปญัหาและมสี่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกจิรวมถงึการกําหนดผลตอบแทนแก่พนักงานและ 

แจง้ผลการดําเนินงานตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นักงานซกัถามไดเ้พื�อแสดงความโปร่งใส ในดา้นโครงสรา้งองคก์รบรษิทั             

มีการปฏิบตัิตามหลกักฎหมายที�เกี�ยวกบับริษัทมหาชนและกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องโดยเคร่งครดับริษัทมีขอ้กําหนด

เกี�ยวกบัจริยธรรมและขอ้กําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบตัิตนในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับรษิทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและเน้นยํ�าในเรื�องการมจีรยิธรรมในฐานะเป็นองคก์รของมหาชน  

 

การประเมินความเสี�ยง  (Risk Assessment) 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการบรหิารความเสี�ยงที�อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ เพื�อให้

สามารถระบุและประเมนิความเสี�ยงต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง

ไดร้่วมกบัฝ่ายจดัการพจิารณาประเมนิความเสี�ยงทั �งภายในและภายนอกองคก์ร ที�อาจจะมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ
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ของบรษิทัฯ โดยฝ่ายจดัการไดร้ะบุและวเิคราะหค์วามเสี�ยงทุกประเภท รวมทั �งความเสี�ยงการทุจรติ และจดัระดบัความ

เสี�ยงที�สาํคญัตามผลกระทบและโอกาสที�จะเกดิขึ�น เพื�อกําหนดแผนงานบรหิารความเสี�ยง และมกีารทบทวนปจัจยัความ

เสี�ยงเป็นประจาํทุกปี 

การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

คณะกรรมการบรษิัท ได้จดัให้มคีู่มอืในการปฏบิตังิาน โดยมกีารจดัทําคู่มอือํานาจดําเนินการ กําหนดขอบเขต

อาํนาจหน้าที�และวงเงนิอํานาจอนุมตัขิองฝา่ยบรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดแูลรกัษาทรพัยส์นิ

และใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั �งจดัให้มีการกระบวนการป้องการการทุจริตในทุกกิจกรรมดําเนินงาน  

กําหนดนโยบายและแนวทางคุม้ครองผู้รอ้งเรยีน (Whistle Blower) เพื�อใหค้วามคุม้ครองต่อพนักงานผูแ้จง้เบาะแสการ

ปฏบิตังิานที�ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืเกดิการทุจรติ 

ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาระบบอย่างต่อเนื�อง 

เพื�อให้ขอ้มูต่างๆ มคีวามถูกต้องและเป็นปจัจุบนั โดยใช้ระบบเทคโนโลยี�ที�ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพรวมทั �งมคีวาม

ปลอดภยัของขอ้มูล ประมวลผล จดัเกบ็ และติดตามขอ้มูล เพื�อให้การตดัสนิใจทางธุรกจิ รวมทั �งการกําหนดนโยบาย

ความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มลู  สื�อสารขอ้มลูภายในองคก์รใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน ทราบถงึ

นโยบาย วตัถุประสงค ์และความรบัผดิชอบใหทุ้กระดบัชั �นไดต้ะหนกัถงึความเสี�ยงและการควบคุมภายใน 

บรษิทัฯ มกีารจดัช่องทางรบัเรื�องเกี�ยวกบัการกํากบัดูแล เสนอขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ รวมถงึพฤตกิรรมมิ

ชอบของบุคคลในองคก์ร ทั �งจากพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดกูจิการที�ด ี

ระบบการติดตาม  (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัระหว่างฝ่ายบญัชบีรษิทัผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย

และผู้ตรวจสอบภายใน  ซึ�งบริษัทจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดําเนินการโดยที�ประชุมได้รายงานผลการสอบทานและ                        

ใหข้อ้เสนอแนะต่อบรษิทั และแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและจะนําเสนอรายงานทางการเงนิพรอ้มขอ้เสนอแนะ              

ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกไตรมาส รวมทั �งรายงานความรบัผดิชอบต่อ

รายงานทางการเงนิตามที�เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจําปี  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที�สําคญัทั �งที�เกี�ยวกบั

ขอ้มลูทางการเงนิและไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงนิบนพื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิ 

ขณะเดียวกนับริษัทยงัให้ความสําคญักบัประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงานด้านต่างๆ ภายใต้กระบวนการ

ติดตามและควบคุมที�เหมาะสม  โดยกําหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตังิานพร้อมกบับทบาท  เป้าหมายและหน้าที�ความ

รบัผดิชอบที�ชดัเจนใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานตั �งแต่ในระดบัสายงานจนถึงระดบับุคคลเพื�อใหบุ้คลากรเขา้ใจหลกัการปฏบิตัิงาน

และสื�อสาร บนพื�นฐานเดยีวกนั  ในดา้นการจดัระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศมกีารจดัอบรมพนักงานในการใชร้ะบบนี�

อย่างต่อเนื�องและจดัให้มรีะบบสํารองขอ้มูลที�เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ  รวมทั �งบรษิัทได้มกีารกําหนดขอบเขตของ

ขอ้มูลที�สามารถรบัและส่งผ่านระบบของบรษิทัได ้ เพื�อเป็นการป้องกนัขอ้มูลที�มคีวามเสี�ยงที�จะทําใหเ้กดิความเสยีหาย

กบัระบบของบรษิทั 

ในปี 256� คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ�งประเมินโดยผู้บริหารและ                         

ผูต้รวจสอบภายในไม่พบประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั ซึ�งสอดคลอ้งกบัความเหน็ของผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัตามระบบการควบคุมภายในของบรษิทั  ซึ�งระบบการควบคุมภายในและการบรหิารจดัความเสี�ยงมคีวามเพยีงพอ

และเหมาะสม ดว้ยการดาํเนินการอย่างมปีระสทิธผิล และมกีารดาํเนินงานที�สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการประกอบธุรกจิ และนโยบายของบรษิทั รวมทั �งงบการเงนิของบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป

เชื�อถอืได ้ โดยไดนํ้าระบบการบรหิารความเสี�ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพจิารณาดว้ยแลว้ 
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การบริหารความเสี�ยง  

คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัตั �งคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง โดยมกีรรมการบรหิาร ซึ�งฝ่ายบรหิารระดบัสงู 

เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย ทําหน้าที�ช่วยคณะกรรมการบรษิทั และกระบวนการบรหิารความเสี�ยงใหค้รอบคลุมกระบวน

การในแผนธุรกจิและระบุถึงปจัจยัความเสี�ยงต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งของบรษิัท เพื�อใช้เป็นแนวทางการกําหนดกลุยุทธ์การ

บริหารความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม เพื�อให้มั �นใจว่าบริษัทจดัการความเสี�ยงที�มีประสทิธิภาพซึ�งจดัให้มีการ

ประเมนิ ป้องกนั ลด และตดิตามควบคุม และรายงานความเสี�ยงใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั 

ทราบทุกรายไตรมาส 

ในกระบวนความเสี�ยงของบรษิทั ประกอบดว้ย 

1. ความเสี�ยงดา้นกาํกบัดแูล 

2. ความเสี�ยงดา้นกลยุทธ ์

3. ความเสี�ยงดา้นการเงนิ 

4. ความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร 

5. ความเสี�ยงดา้นการปฏบิตัติามกฏระเบยีบและขอ้บงัคบั 
 

9.1.2 สรปุความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

    คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัระหว่างฝ่ายบญัช ีผูต้รวจสอบบญัชบีรษิทัและบรษิทัย่อย และผูต้รวจ

สอบภายใน ซึ�งบรษิทัจา้งบุคคลภายนอกเขา้มาดาํเนินการ โดยที�ประชุมไดร้ายงานสอบทานและใหข้อ้เสนอแนะต่อบรษิทั 

และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและจะนําเสนอรายงานทางการพร้อมข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกไตรมาส รวมทั �งรายงานความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิที�

เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจําปี การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที�สําคญัทั �งที�เกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิและไม่ใช่

ขอ้มลูทางการเงนิบนพื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิ 
 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ�งประเมินโดยผู้บริหารและ                         

ผูต้รวจสอบภายในไม่พบประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั ซึ�งสอดคลอ้งกบัความเหน็ของผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัตามระบบการควบคุมภายในของบรษิทั  ซึ�งระบบการควบคุมภายในและการบรหิารจดัความเสี�ยงมคีวามเพยีงพอ

และเหมาะสม ดว้ยการดาํเนินการอย่างมปีระสทิธผิล และมกีารดาํเนินงานที�สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการประกอบธุรกจิ และนโยบายของบรษิทั รวมทั �งงบการเงนิของบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป

เชื�อถอืได ้ โดยไดนํ้าระบบการบรหิารความเสี�ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพจิารณาดว้ยแลว้ 

 

 �.1.3  หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั  

 ในปี ���� บรษิัทได้แต่งตั �งใหน้างสาวฤทยัชนก สุภาพงษ์ จากบรษิัท ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั ทํา

หน้าที�เป็นผูต้รวจสอบภายในอสิระและทําการสอบทานและประเมนิผลการควบคุมภายในของบรษิทั ซึ�งผูส้อบบญัชภีายในมี

ความเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคุมภายในการบรหิารจดัการความเสี�ยงและการควบคุมดูแลเพื�อควบคุมความถูกต้องของ

กระบวนการปฏบิตัิงานที�เพยีงพอต่อการสนับสนุนใหบ้รษิัทบรรลุความสําเรจ็ตามนโยบายเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ตามที�ฝา่ยจดัการกาํหนด 
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นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนั      

การอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั บรษิทั มกีารกําหนดมาตรการและขั �นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่าง
กนัเพื�อควบคุมการทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทั หรอืบรษิทัร่วมกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสีว่น
ไดส้ว่นเสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศหรอืหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  นอกจากนี�บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็
เกี�ยวกบัความจําเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการระหว่างกนัที�เกดิขึ�นโดยพจิารณาจาก
เงื�อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที�เกิดขึ�นกับ
บุคคลภายนอก  ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที�อาจเกดิขึ�น
บรษิทัจะนําบุคคลที�มคีวามรูค้วามชาํนาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ เป็นต้น ซึ�งมคีวามเป็นอสิระ
จากบรษิัทและบุคคลที�ไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เขา้มาพจิารณาและใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัรายการระหว่างกนั
ดงักล่าว เพื�อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้
เพื�อพจิารณาอนุมตัติามแต่กรณี 

นอกจากนี� บรษิทัฯ มกีารกําหนดมาตรการไม่ใหผู้บ้รหิารหรอืผูม้สี่วนได้เสยีสามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการ
อนุมตัิรายการที�ตนเองมสี่วนได้เสยีทั �งทางตรงและทางอ้อม อกีทั �งคณะกรรมการบรษิัทจะเขา้มาดูแลบรษิัทให้ปฏิบตัิ           
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คําสั �ง หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย-์         
แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏบิตัิตามขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกี�ยวโยงและการไดม้า              
หรอืจําหน่ายไปของทรพัยส์นิที�สาํคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัร่วม  รวมทั �งปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีี�กําหนด โดยสมาคม
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบญัชทีี�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชโีดยเคร่งครดัและจะทําการ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที�ได้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัและเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ ��-�) และรายงานประจาํปี  

แนวโน้มการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ในการทํารายการระหว่างกนัที�อาจเกดิขึ�นในอนาคต เงื�อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทั �วไป           
โดยอา้งองิกบัราคาและเงื�อนไขตลาดที�เหมาะสม   ทั �งนี�บรษิทั และ/หรอืกลุ่มบรษิทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื 
กรรมการอสิระเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัราคาอตัราค่าตอบแทนรวมทั �งความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั �น
ดว้ย   หากมรีายการใดที�เกดิขึ�นกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต  บรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎ
ประกาศ และ/หรอืขอ้บงัคบัของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  โดยบรษิทัอาจใหผู้เ้ชี�ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัรายการระหว่างกนั
ดงักล่าว   เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผู้ถือหุน้ตามแต่กรณี   ทั �งนี�กลุ่มบรษิัทจะเปิดเผย
รายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิที�ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
 ในการทํารายการระหว่างกนักบับรษิทัย่อย บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งและบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ที�เกดิขึ�นต่อเนื�อง                 
ในอนาคต  ซึ�งหากรายการดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการทําธุรกจิการคา้ทั �วไปมเีงื�อนไขเป็นไปตามธุรกจิการค้าปกติ             
และเพื�อความจําเป็นในการดําเนินธุรกจิของบรษิัทบรษิัท จะมกีารกําหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกนัอย่างชดัเจน              
มีความเป็นธรรมสอดคล้องกับราคาตลาดและสอดคล้องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2551       
(ฉบบัที� �) พ.ศ. 2551 มาตราที� 89/12 (1)  อกีทั �งบรษิัท จะนําเสนอรายการดงักล่าวที�เกดิขึ�นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ       
เพื�อพจิารณาและสอบทานการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตุสมผลของรายการที�เกดิขึ�นทุกไตรมาส 

สาํหรบัการทํารายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง และบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง   
ที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าปกติบรษิัท จะดําเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็ถึงความจําเป็น                    

�.�. รายการระหวา่งกนั    
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ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกนัที�เกิดขึ�นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมกีาร
เปรยีบเทยีบราคาที�เกดิขึ�นกบับุคคลภายนอก  ทั �งนี�หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหวา่ง
กนัที�อาจเกิดขึ�น บริษัท จะนําบุคคลที�มคีวามรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัช ี ผู้ประเมินราคาทรพัย์สนิ เป็นต้น       
ซึ�งมคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัและเป็นบุคคลที�ไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มาพจิารณาและใหค้วามเหน็เกี�ยวกบั
รายการระหว่างกนัดงักล่าว  เพื�อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต
บรษิทัมกีารกําหนดมาตรการไม่ใหผู้บ้รหิาร กรรมการ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้มามสีว่นร่วมในการอนุมตัริายการที�
ตนเองมสี่วนได้เสยีทั �งทางตรงและทางอ้อม ทั �งนี�คณะกรรมการบรษิัทจะเขา้มาควบคุมให้บรษิัทปฏบิตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คําสั �ง หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมกํากบัตลาดทุนของสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทั �งการปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
การทํารายการเกี�ยวโยงและการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยตามประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และคณะกรรมกํากบัตลาดทุนของสาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนการปฏบิตัติามมาตรฐานการ
บญัชทีี�กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

หลกัการเกี�ยวกบัข้อตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั �วไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัท 
และ/หรอื บริษทัย่อย กบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรอืบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง 

ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ (พรบ.) ทั �งนี� ภายใต้มาตรา ��/�� แห่งของ พรบ.      
ฉบบัที� � (แกไ้ขเพิ�มเตมิ พรบ.) ซึ�งกําหนดวธิกีารในการทําธุรกรรมระหว่างบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยกบั กรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืบุคคล- ที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง (ตามที�นิยามไวใ้นพรบ.ดงักล่าว) ("รายการระหว่างกนั") โดยไดก้าํหนดว่า 

“มาตรา ��/�� กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งจะกระทาํธุรกรรมกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยไดต่้อเมื�อ
ธุรกรรมดงักล่าวไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวจะเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี� 

(�) ธุรกรรมที�เป็นขอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัที�วญิ�ูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทั �วไปในสถานการณ์
เดยีวกนัดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอทิธพิลในการที�ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง
แลว้แต่กรณีและเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการหรอืเป็นไปตามหลกัการที�คณะกรรมการอนุมตัไิวแ้ลว้ 

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

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

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

ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการดว้ยกไ็ด"้ 
 

ดงันั �นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัดิงักล่าวจงึกาํหนดหลกัการในการเขา้ทาํธุรกรรมที�เป็นรายการระหว่างกนัดงันี� 
"ใหฝ้่ายบรหิารสามารถอนุมตักิารเขา้ทํารายการระหว่างกนั  ระหว่างบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย กบักรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที�ดําเนินการอยู่ในปจัจุบนัและจะต้อง
ดําเนินการต่อไปรวมทั �งรายการที�จะมขีึ�นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทและที�
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในกรณ ี   ที�รายการดงักล่าวเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที�วญิ�ชูนจะพงึกระทาํ
กบัคู่สญัญาทั �วไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็น
กรรมการผูบ้รหิารหรอืเป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง  ทั �งนี�ใหฝ้่าย-บรหิารจดัทํารายงานสรุปการทํารายการระหว่างกนัเพื�อเสนอ
ต่อที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที�ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส " 

 



 

151 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 One Report 2564 

รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดข้อมลูของรายการระหวา่งกนั ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนัได้แสดงไว้ในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2564  ข้อ � ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขโดยทั�วไปและ

เป็นไปตามปกติของการดําเนินธุรกิจ 

9.2.1  ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื�อนไขและนโยบายราคา 

การกําหนดราคาของรายการระหวา่งกนักบับริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ได้กระทําโดยคํานงึถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิง

ได้กบัราคาตลาดและมีเงื�อนไขอื�นๆ ไมแ่ตกตา่งอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากตลาด โดยลกัษณะของรายการระหวา่งกนั มีดงันี � 
�.�.�.�.  รายการบริการตามปกติของธุรกิจ งวดปี 2563 สิ �นสุด 31 ธันวาคม 2563 และงวดปี 2564 สิ �นสุด               

31  ธันวาคม  2564 

ผู้ให้บริการ ผู้ รับบริการ ลักษณะรายการ/เงื�อนไขสาํคัญ มูลค่า (ล้านบาท) 

      ปี 2563 ปี 2564 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ �ล จํากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั ให้บริการเช่าโกดงักบับริษัทย่อย โดยบริษัท 32.34 ��.�� 

 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จํากดั (มหาชน) คดิคา่บริการตามพื �นที� และระยะเวลาในการเช่า 9.08 �.�� 

 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั ซึ�งเป็นตามราคาตลาด 5.37 �.�� 

 บริษัท นํ �าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ให้บริการขนถ่ายนํ �าตาลเพื�อสง่ออกให้กลุม่ 2.24 3.38 

 บริษัท โรงงานนํ �าตาลนิวกรุงไทย จํากดั โรงงานนํ �าตาล โดยบริษัทคดิคา่บริการขนถ่าย 1.94 0.84 

 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดั ตามปริมาณสนิค้า  ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 6.14 5.22 

 บริษัท นํ �าตาลทา่มะกา จํากดั มาตรฐานทั�วไป 1.01 1.51 

 บริษัท นํ �าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั  - �.�� 

 บริษัท นํ �าตาลราชบรีุ จํากดั  2.7 �.�� 

 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชกูาร์ 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
 1.23 �.�� 

 บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จํากดั  2.53 �.�� 

 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสตกิส์ จํากดั  - �.�� 

 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั ให้บริการไฟฟ้าและนํ �าประปา และอื�นๆ 0.32 0.26 

 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จํากดั (มหาชน) โดยคดิคา่บริการตามที�จ่ายจริง 0.30 0.15 

 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จํากดั (มหาชน) ให้บริการผ่านทา่เทียบทา่ บริการรถตกั บริการชั�ง 1.97 �.�� 

  นํ �าหนกัสนิค้า และสว่นกลาง สาธารณปูโภคโดยคดิ   

  คา่บริการเป็นไปตามตลาดทั�วไป   

 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั ให้บริการเช่ารถบรรทกุและถงัจดัเก็บนํ �ามนั  �.�� �.�� 

 บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั และระยะเวลาในการเช่า ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด - 5.40 

 บริษัท  ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั ให้บริการรักษาความปลอดภยัให้กบักลุม่บริษัท �.�� �.�� 

  โดยคดิคา่บริการตามราคาตลาดทั�วไป   

 บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั คา่บริหารจดัการ โดยคดิตามที�ตกลงร่วมกนั �.�� �.�� 

 บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั  �.�� �.�� 

 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั  �.�� �.�� 

 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จํากดั (มหาชน) รายได้เงินปันผล 52.16 54.90 

 บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั  1.60 - 
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บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 One Report 2564 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลักษณะรายการ/เงื�อนไขสําคัญ  มูลค่า (ล้านบาท)  

      ปี 2563 ปี 2564 

บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั บริษัท นํ �าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ให้บริการขนถ่ายนํ �าตาลทรายดบิเทกองเข้าโกดงั (0.05) �.�� 

 บริษัท โรงงานนํ �าตาลนิวกรุงไทย จํากดั ให้กบักลุม่โรงงานนํ �าตาล โดยบริษัทคดิคา่บริการ 0.11 �.�� 

 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดั 
ขนถ่ายตามปริมาณสนิค้า ซึ�งเป็นไปตามราคา

ตลาด 
1.01 �.�� 

 บริษัท นํ �าตาลทา่มะกา จํากดั  0.51 �.�� 

 บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จํากดั  0.56 �.�� 

 บริษัท นํ �าตาลราชบรีุ จํากดั  0.68 �.�� 

 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชกูาร์ 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
 0.21 �.�� 

 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสตกิส์ จํากดั  - �.�� 

 บริษัท นํ �าตาลทา่มะกา จํากดั ให้บริการเปลี�ยน, คดัแยกกระสอบ และนวดนํ �าตาล 0.40 - 

  ทราย โดยคดิคา่บริการตามราคาตลาดทั�วไป   

 บริษัท นํ �าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ให้บริการรับฝากเก็บสนิค้านํ �าตาลเพื�อสง่ออก 0.08 �.�� 

 บริษัท โรงงานนํ �าตาลนิวกรุงไทย จํากดั โดยคดิคา่บริการตามปริมาณสนิค้า 0.20 �.�� 

 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดั และระยะเวลาการฝาก ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 2.60 �.�� 

 บริษัท นํ �าตาลทา่มะกา จํากดั  1.34 �.�� 

 บริษัท นํ �าตาลราชบรีุ จํากดั  2.07 �.�� 

 บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จํากดั  0.81 �.�� 

 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนลชกูาร์ 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
 0.12 �.�� 

 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสตกิส์ จํากดั  - �.�� 

 บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั ให้บริการผ่านทา่เทียบทา่ บริการรถตกั บริการชั�ง - �.�� 

 บริษัท ที เอส จี เทรดดิ �ง จํากดั นํ �าหนกัสนิค้า และสว่นกลาง สาธารณปูโภคโดยคดิ - �.�� 

 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั คา่บริการเป็นไปตามตลาดทั�วไป - �.�� 

บริษัท ที เอส จี เทรดดิ �ง จํากดั บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั ให้บริการเช่าโกดงั โดยคดิคา่บริการตามพื �นที�  5.04 �.�� 

  และระยะเวลาในการเช่า ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด   

 บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ �ล จํากดั (มหาชน) จําหน่ายสนิค้าประเภทซื �อมาขายไป  0.07 �.�� 

  โดยคดิมลูคา่สนิค้าตามตลาดทั�วไป   

บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ �ล จํากดั (มหาชน) จําหน่ายสนิค้าประเภทนํ �ามนัปาล์ม �.�� - 

 บริษัท ที เอส จี เทรดดิ �ง จํากดั โดยคดิมลูคา่สนิค้าตามตลาดทั�วไป 1.72 6.38 

 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั  - �.�� 

 บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ �ล จํากดั  (มหาชน) คา่บริการแรงงานขนถ่ายนํ �ามนัปาล์ม  - �.�� 

  โดยคดิคา่บริการตามที�จ่ายจริง   

 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั ให้บริการไฟฟ้าและนํ �าประปาโดยคดิคา่บริการ - �.�� 

  เป็นไปตามตลาดทั�วไป   

 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั ให้เช่าเครื�องจกัรโดยคดิตามที�ตกลงร่วมกนั - �.�� 

บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสติกส์ จํากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน) ให้บริการขนสง่นํ �าตาลทรายเข้าโกดงั, ขนสง่นํ �ามนั 0.61 �.�� 

 บริษัท ที เอส คลงัสินค้า จํากดั และสินค้าอื�น โดยบริษัทคิดค่าบริการปริมาณสินค้า 0.11 �.�� 

 บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั ซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 0.13 �.�� 

 บริษัท ที เอส จี เทรดดิ �ง จํากดั  - �.�� 
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ผู้ให้บริการ ผู้ รับบริการ ลักษณะรายการ/เงื�อนไขสาํคัญ มูลค่า (ล้านบาท) 

      ปี 2563 
ปี 

2564 

บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ �ล จํากดั (มหาชน) จําหน่ายและให้บริการบรรจสุนิค้าประเภท �.�� �.�� 

 บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั นํ �ามนัปาล์ม, นํ �าตาลทราย, แอลกอฮอล์และ �.�� �.�� 

 บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ โดยคดิมลูคา่สนิค้าตาม �.�� �.�� 

 บริษัท ที เอส จี เทรดดิ �ง จํากดั ตลาดทั�วไป �.�� �.�� 

 บริษัท ที เอส จี เทรดดิ �ง จํากดั ให้บริการไฟฟ้าและนํ �าประปาโดยคดิคา่บริการ - �.�� 

  เป็นไปตามตลาดทั�วไป   

 บริษัท ที เอส จี เทรดดิ �ง จํากดั ให้เช่าอาคาร โดยคดิตามตลาดทั�วไป - �.�� 

 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จํากดั (มหาชน) ให้บริการทา่เทียบเรือและบริการขนถ่ายสนิค้า - �.�� 

 บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จํากดั สําหรับเรือบรรทกุสนิค้า โดยคดิคา่บริการตาม ��.�� ��.�� 

 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสตกิส์ จํากดั ราคาตลาดทั�วไป �.�� �.�� 

 บริษัท โงวฮก จํากดั  - �.�� 

 บริษัท ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จํากดั ให้เช่าที�ดนิ โดยคดิคา่เช่าตามที�ตกลงร่วมกนั �.�� �.�� 

 บริษัท ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จํากดั คา่ดอกเบี �ยผิดนดัชําระหนี � ตามอตัราที�กําหนด �.�� �.�� 

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จํากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั จําหน่ายสนิค้าประเภทจมกูข้าวสาล ี - 0.01 

  โดยคดิมลูคา่สนิค้าตามตลาดทั�วไป   

บริษัท ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ �ล จํากดั  (มหาชน) คา่บริการแรงงานขนถ่ายและบริการอื�น - 0.21 

 บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั โดยคดิคา่บริการตามที�ตกลงร่วมกนั - 0.18 

 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั  - 0.02 

บริษัท ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จํากดั บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั รับจ้างบริหารทา่เทียบเรือคอนเทนเนอร์ ��.�� 31.97 

  โดยคา่บริการเป็นไปตามสญัญาที�ตกลงไว้ร่วมกนั   

บริษัท นํ �าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ �ล จํากดั  (มหาชน) เป็นเงินชดเชยคา่ขนสง่นํ �าตาลที�นํามาผ่านทา่  - �.�� 

บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จํากดั  โดยคดิคา่ชดเชยตามระยะทาง และปริมาณ 0.05 �.�� 

บริษัท โรงงานนํ �าตาลนิวกรุงไทย จํากดั  สนิค้าผ่านทา่อยู่ภายใต้บญัชีสว่นลดจ่าย ซึ�ง 0.20 �.�� 

บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดั  บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน)  0.44 �.�� 

บริษัท นํ �าตาลทา่มะกา จํากดั  จะใช้อตัรามาตรฐานในการคดิคา่ชดเชย 0.20 �.�� 

บริษัท นํ �าตาลราชบรีุ จํากดั   - �.�� 

บริษัท นํ �าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั   - �.�� 

บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด ์ บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั ซื �อสนิค้าประเภทนํ �าตาลทราย �.�� - 

เทรดดิ �ง จํากดั  โดยคดิมลูคา่สนิค้าตามตลาดทั�วไป   

บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จํากดั บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั ซื �อสนิค้าประเภทนํ �าตาลทราย �.�� - 

  โดยคดิมลูคา่สนิค้าตามตลาดทั�วไป   

รายการบริการระหวา่งกนัข้างต้นเป็นไปตามเงื�อนไขการให้บริการตามปกตขิองธุรกิจ  ซึ�งได้ผา่นการสอบทานจาก

ที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที� �/����  เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ์ ���� 
 

อนึ�ง  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� ที�ประชมุคณะกรรมการ              

ครั �งที� �/����  เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ����  ได้มีมติอนมุตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการทําธุรกรรมที�เป็น

รายการปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจหรือเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป  และให้จดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมเพื�อรายงาน

ในการประชมุคณะกรรมการทกุครั �ง 
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�.�.�.�. ปริมาณรายการคงค้างและรายการอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และวันที� 31 ธันวาคม 2564 

บริษัทที�มีรายการคงค้างระหว่างกัน 
ประเภทรายการ 

มูลค่า (ล้านบาท) 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ปี 2563 ปี 2564 

 บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั ลกูหนี �การค้า 6.47 28.80 

    ลกูหนี �อื�น 5.14 10.97 

  เงินมดัจํารับคา่เช่าโกดงั 10.86 ��.�� 

  เจ้าหนี �อื�น - �.�� 

   คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 0.07 - 

 บริษัท ที เอส จี เทรดดิ �ง จํากดั ดอกเบี �ยค้างจ่าย 0.63 0.36 

  คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 0.07 0.11 

 บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั ลกูหนี �การค้า 0.08 - 

   ลกูหนี �อื�น 0.33 0.32 

  เงินมดัจํารับค่าเช่าที�ดินและถงัเก็บนํ �ามนั 0.46 1.36 

  เจ้าหนี �อื�น 0.06 - 

  ดอกเบี �ยค้างจ่าย - 0.17 

  คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 0.02 - 

 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจสิติกส์ จํากดั ลกูหนี �อื�น 0.32 0.32 

   เงินมดัจํารับคา่เช่าโกดงัและที�ดนิ 5.16 5.16 

  เจ้าหนี �การค้า 0.38 0.29 

  ดอกเบี �ยค้างจ่าย 0.09 0.13 

 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จํากดั (มหาชน) ลกูหนี �การค้า - 0.56 

   เงินมดัจํารับคา่เช่าโกดงั 2.04 2.04 

  สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 27.70 29.94 

  (รายได้คา่เช่าที�ดนิและโกดงัค้างรับ)   

 บริษัท ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จํากดั เจ้าหนี �การค้า - �.�� 

 บริษัท  ปู่  เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จํากดั เงินมดัจํารับ 0.40 0.40 

 บริษัท นํ �าตาลราชบรีุ จํากดั ลกูหนี �การค้า 0.28 0.43 

  สว่นลดค้างจ่าย 0.05 0.80 

 บริษัท โรงงานนํ �าตาลนิวกรุงไทย จํากดั ลกูหนี �การค้า 0.85 - 

  สว่นลดค้างจ่าย 0.20 0.05 

 บริษัท นํ �าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ลกูหนี �การค้า - 0.03 

  สว่นลดค้างจ่าย - 0.09 

 บริษัท นํ �าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั สว่นลดค้างจ่าย - 0.01 

 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดั สว่นลดค้างจ่าย �.�� - 

 บริษัท นํ �าตาลทา่มะกา จํากดั ลกูหนี �การค้า - �.�� 

  สว่นลดค้างจ่าย �.�� �.�� 

 บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จํากดั ลกูหนี �การค้า - �.�� 

  สว่นลดค้างจ่าย - �.�� 

 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสตกิส์ จํากดั ลกูหนี �การค้า - 0.02 
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บริษัทที�มีรายการคงค้างระหว่างกัน 
ประเภทรายการ 

มูลค่า (ล้านบาท) 

บริษัท บุคคล / นิตบุิคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ปี 2563 ปี 2564 

 บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั บริษัท ที เอส จี เทรดดิ �ง จํากดั ลกูหนี �การค้า - �.�� 

  เงินมดัจ่ายคา่เชา่โกดงั �.�� �.�� 

  เจ้าหนี �การค้า - �.�� 

 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั ลกูหนี �อื�น - �.�� 

  ลกูหนี �การค้า - �.�� 

 บริษัท นํ �าตาลราชบรีุ จํากดั ลกูหนี �การค้า 0.22 0.18 

 บริษัท โรงงานนํ �าตาลนิวกรุงไทย จํากดั ลกูหนี �การค้า - 0.07 

 บริษัท นํ �าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ลกูหนี �การค้า - �.�� 

 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดั ลกูหนี �การค้า - �.�� 

 บริษัท นํ �าตาลทา่มะกา จํากดั ลกูหนี �การค้า - �.�� 

 บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จํากดั ลกูหนี �การค้า - �.�� 

 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสตกิส์ จํากดั ลกูหนี �การค้า - �.�� 

บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั ลกูหนี �การค้า 0.09 �.�� 

  เจ้าหนี �การค้า 0.15 0.17 

บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั บริษัท ปู่ เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จํากัด ลกูหนี �การค้า 0.72 - 

  ลกูหนี �อื�น 0.17 �.�� 

  เงินมดัจํารับ 0.55 0.55 

  คา่จ้างบริหารค้างจ่าย 0.58 0.79 

 บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จํากดั ลกูหนี �การค้า 5.05 6.86 

 บริษัท ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ �ล จํากดั (มหาชน) ลกูหนี �การค้า - �.�� 

  บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั ลกูหนี �การค้า - �.�� 

 บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั ลกูหนี �การค้า - �.�� 

�.�.�.�  ค่าเช่าที�ดินและถงันํ �ามัน งวดปี 2563 สิ �นสุด 31 ธันวาคม 2563  และงวดปี 2564 สิ �นสุด 31 ธันวาคม 2564 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการที�สําคัญ 
มูลค่า (ล้าน

บาท) 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน) บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั เช่าที�ดนิพื �นที�ขนาด 11,413.50 ตารางเมตร 7.61 7.61 
  สร้างอาคารแบบเทกองเพื�อไว้เก็บสนิค้ารับฝาก   
 บริษัท ที เอส จี เทรดดิ �ง จํากดั เช่าที�ดนิพื �นที�ขนาด ��� ตารางเมตร 0.22 0.22 
  สร้างอาคารพกัอาศยั เพื�อให้เช่า   
  เช่าที�ดนิพื �นที�ขนาด 6,000 ตารางเมตร  2.52 2.52 
  สร้างอาคารคลงัสนิค้าแบบเทกอง เพื�อให้เช่า   
 บริษัท ที  เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั เช่าที�ดนิพื �นที�ขนาด �,��� ตารางเมตร  2.74 2.74 
  สร้างอาคารโรงกลั�นนํ �ามนัปาล์ม   
 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจสิติกส์ จํากดั เช่าที�ดนิพื �นที�ขนาด 528 ตารางเมตร เพื�อ - 0.06 
  ประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบและขนสง่   
  เช่าที�ดนิพื �นที�ขนาด 18,438 ตารางเมตร      18.81 18.81 
  เช่าที�ดนิพื �นที�ขนาด ��,��� ตารางเมตร 6.00 6.00 
  เช่าที�ดนิพื �นที�ขนาด �,��� ตารางเมตร 2.70 2.70 
  เช่าที�ดนิพื �นที�ขนาด �,��� ตารางเมตร 4.80 1.20 
  เพื�อประกอบธุรกิจทา่เรือคอนเทนเนอร์   

 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จํากดั เช่าที�ดนิพื �นที�ขนาด 7,013  ตารางเมตร 5.41 5.41 
  สร้างอาคารสํานกังานและอาคารโรงงาน   
  ผลติแป้งสาล ี   
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ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ �ล จํากัด (มหาชน) ให้บริษัทย่อยเช่าที�ดิน            

เพื�อประกอบธุรกิจโดยมีสญัญาให้เช่าที�ดินอายสุญัญาเช่าคราวละ 1 ปี และ 3 ปี  ซึ�งเมื�อครบกําหนดตามสญัญาจะสามารถ          

ต่ออายสุญัญาให้จนครบกําหนดการเช่า 30 ปี ซึ�งเป็นรายการที�ดําเนินตามธุรกิจปกติไม่มีเงื�อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที�เกี�ยวข้องการกําหนดราคาสอดคล้องกบัอตัราปกติที�สามารถเปรียบเทียบได้กบัการ         

ทํารายการกับบุคคลอื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกัน        

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที�ดําเนินตามธุรกิจปกติมีความจําเป็นและ                

ความสมเหตสุมผลของการทํารายการเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

 

�.�.�.�.  เงนิกู้ยมื / เงนิให้กู้ยมืระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย งวดปี 2564 สิ �นสุด 31 ธันวาคม 2564 

     หน่วย : ล้านบาท 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ 

ยอดยก
มา 

กู้เพิ�ม ชาํระคืน 
ยอด

คงเหลือ 
ดอกเบี �ย

จ่าย 

1 มค. �� ระหว่างปี ระหว่างปี �� ธค. �� ปี ���� 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ �ล จํากดั

(มหาชน) บริษัท ที เอส จี เทรดดิ �ง จํากดั 
���.�� - - ���.�� �.�� 

 บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั ��.�� ���.�� (��.��) ���.�� �.�� 

 บริษัท ที  เอส ขนสง่และโลจิสตกิส์ จํากดั ��.�� ��.�� (�.��) ��.�� �.�� 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล : เป็นการสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทฯและบริษัทย่อยเพื�อใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียนของกิจการซึ�งเป็นเงินกู้ยืมกําหนดระยะเวลาคืนเงินต้นภายใน � ปี ถึง �� ปี โดยชําระดอกเบี �ยทกุเดือน และทกุๆ � 

เดือน โดยคิดอตัราดอกเบี �ยเท่ากบัเงินฝากประจํา � เดือนของธนาคารพาณิชย์บวกด้วยร้อยละ �.�� ต่อปี และอตัราร้อยละ 

0.875-1.75 ต่อปี ซึ�งตํ�ากวา่อตัราดอกเบี �ยเงินกู้จากสถาบนัการเงินและผู้ ให้กู้ยงัได้รับผลตอบแทนในอตัราดอกเบี �ยสงูกวา่เงินฝากจาก

สถาบนัการเงิน และในกรณีผู้ให้กู้ยืมเงินมีต้นทนุทางการเงินอตัราดอกเบี �ยจะเทา่กบัอตัราเดยีวกบัอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ยืมจากสถาบนั

การเงินที�ผู้ ให้กู้ ยืมเงินมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยมี

ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินในการดําเนินตามธุรกิจปกติมีความจําเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการทํารายการเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

 

9.2.1.5.  การคํ �าประกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม  2563 และ ���� 

     ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� บริษัทและบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื�อต่างๆ จากสถาบนัการเงิน ดงันี � 

วงเงินเบิกเกินบํญชี วงเงินหนงัสอืคํ �าประกนั วงเงินกู้ยืมระยะสั �น วงเงินเจ้าหนี �ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต สญัญาซื �อขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และวงเงินกู้ ยืมระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� ��, �� และ ��.� ซึ�งใน

ระหว่างปี ���� บริษัทและบริษัทย่อยได้ปลดภาระจํานองหลกัทรัพย์รวมทั �งทรัพย์สินใดๆ ที�ให้ไว้เป็นหลกัประกนัแก่ผู้ ให้กู้  

และปรับเงื�อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge  

9.2.2  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ 
รายการระหว่างกนัที�เกิดขึ �นนั �นมีความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของการทํารายการเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ ซึ�งในปี 2563 และในปี 2564 ที�ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการระหว่างกนัที�เกิดขึ �นกบับริษัทย่อยและกับบุคคลที�
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อาจมีความขดัแย้ง ซึ�งเป็นรายการที�ดําเนินตามธุรกิจปกติ  ไม่มีเงื�อนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ 

และผู้ที�เกี�ยวข้องการกําหนดราคา  

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

เปรียบเทียบได้กับการทํารายการกับบุคคลอื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกัน  ซึ�งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประจําปี 2563 และปี ���� แล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันได้แก่ 

รายการเช่าโกดงั  เช่าที�ดิน ค่าบริการต่างๆ เงินกู้ยืม ดอกเบี �ยเงินกู้และอื�นๆ  ซึ�งได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ประจําปี 2563 และปี 2564  แล้ว  มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที�ดําเนินตามธุรกิจปกตมิีความจําเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการทํารายการเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
 

�.�.�.  มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกนั คือ รายการระหว่างกนันั �นต้องอยู่บนพื �นฐานของความจําเป็น 

ความสมเหตุสมผลและเป็นการดําเนินการเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ ซึ�งเป็นไปในราคาและเงื�อนไข           

ที�ไม่แตกตา่งกบัรายการที�มีกบับคุคลภายนอกที�ไมเ่กี�ยวข้องกนัและในกรณีที�มีรายการระหว่างกนัที�มีสาระสําคญับริษัทฯจะ

จัดให้ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที�ประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี   โดย

กําหนดให้มีการออกเสียงในที�ประชุมนั �นๆกรรมการหรือ ผู้ ถือหุ้น ซึ�งมีสว่นได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั �งนี �  การ

ดําเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

 

9.2.4  นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 
รายการค้าตามปกติของการดําเนินธุรกิจ เช่น เช่าโกดงั บริการขนถ่ายสินค้า บริการรับฝากสินค้า ค่ารักษา-

ความปลอดภยั  ค่าขนสง่ระหว่างบริษัทและบริษัทยอ่ยและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนัรายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยูใ่นอนาคต ซึ�ง

บริษัทจะดําเนินการโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญัและราคาที�คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด  

 

รายการเช่าพื �นที� จะเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นราคาคา่เช่าที�เทา่กบัการให้บคุคลอื�นเช่า 

 

รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง บริษัทไม่มีนโยบายที�จะกู้ ยืมเงินกับบุคคลที�อาจมีความ

ขดัแย้ง          ในอนาคต   เว้นแตเ่ป็นการสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสม 

 

รายการพิเศษอื�นๆ  เป็นรายการอื�นๆ นอกเหนือจากข้อ 1- 4 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเกิดขึ�นกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบั

ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั�น  ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการ

ระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ�น บริษทัจะไดใ้ห้ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหวา่ง

กนัดงักล่าวเพื�อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

 
 



 

158 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 One Report 2564 

ทั�งนี�   รายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตนั�นคณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั  ประกาศ   คาํสั�ง  หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวม

ตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี�ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นที�

สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 
 
 

หมวด � สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

บรษิัทฯ ได้กําหนดให้มกีารจดัประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปีภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุดรอบปี

บญัชแีละหากมคีวามจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษ ซึ�งเป็นเรื�องที�กระทบหรอืเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของ  

ผู้ถือหุ้น หรือเกี�ยวข้องกับเงื�อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที�ใช้บังคับที�ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว               

บรษิทัจะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป 

บรษิทั มนีโยบายที�จะอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ และนกัลงทุนสถาบนัทุกรายไดร้บัสทิธพิื�นฐานต่างๆ   ทั �ง

ในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิทัดว้ยมาตรฐานที�เป็นที�ยอมรบัและเชื�อถอืไดโ้ดยใหส้ทิธใินการซื�อ

ขาย โอน หลกัทรพัย์ที�ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอสิระการได้รบัส่วนแบ่งผลกําไรจากบรษิัท การเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การ

แสดงความคดิเหน็ในที�ประชุมอย่างเป็นอสิระการร่วมตดัสนิใจในเรื�องสําคญัของบรษิทั เช่นการเลอืกตั �งกรรมการ การ

อนุมตัจิ่ายเงนิปนัผล การเลอืกตั �งผูต้รวจสอบบญัชแีละอื�นๆ  ทั �งนี�ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงตามจาํนวนหุน้ที�

ถอือยู่ โดยหุน้แต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ�งเสยีงและไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษที�เป็นการจาํกดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายอื�น 

1. ให้ข้อมูลที�สําคญัและจําเป็นสําหรบัผู้ถือหุ้นเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบริษัทอย่างชดัเจนและทนัต่อ

เหตุการณ์  โดยบางเรื�องแม้ว่าตามเงื�อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บงัคบัให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื�องใด                              

มคีวามจาํเป็นที�ผูถ้อืหุน้ตอ้งรบัรู ้บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัและขา่วบรษิทัจดทะเบยีนของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  ผูถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัขอ้มูลที�จําเป็นและเพยีงพอเกี�ยวกบัวนัประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  

โดยบรษิัทได้เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผู้ถอืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี�ยงัไดช้ี�แจง           

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมและสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้ือหุน้ไว้อย่างชดัเจนในเอกสารที�บรษิทัไดจ้ดัส่งไปกบั

หนงัสอืนดัประชุม 

3.  ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองบรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ              

ใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะที�บรษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนังสอื

นัดประชุม นอกจากนี�ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลด ( Download)  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบค. สาํหรบั 

ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com ไดอ้กีดว้ย 

  �.  ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิ �เสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้

รบัเลอืกตั �งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื�อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน โดยบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้้

ถอืหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัเลอืกตั �งเป็นกรรมการล่วงหน้า 3 เดอืน คอืตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 

- 31 ธนัวาคม ของทุกปี โดยเผยแพร่การแจ้งขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรพัย์ และบนเวป็ไซต์บรษิัท www.tstegroup.com   

เพื�อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้ลั �นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณา โดยใน

กรณีที�บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสอืนัดประชุมว่าเป็นวาระที�กําหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที�

�.�. การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 
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คณะกรรมการบรษิทัปฏเิสธไม่รบัเรื�อง ที�ผูถ้อืหุน้เสนอเพื�อใหบ้รรจุเป็นวาระบรษิทัจะชี�แจงเหตุผลใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ประจําปีทราบ โดยบรษิทัไดจ้ดัทําแบบฟอรม์สาํหรบัการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัเลอืกตั �ง

เป็นกรรมการล่วงหน้า เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อกีดว้ย 

           ทั �งนี�ในปี 2564 ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัเลอืกตั �งเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด 
         บรษิทัฯ ไดแ้จง้หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ฉบบัสมบูรณ์ทั �งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั จนถงึวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ บนเวป็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com  “นกัลงทุนสมัพนัธก์าร
ประชุม ผูถ้อืหุน้  แจง้ขา่วผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์   

  วนัประชุมผูถ้ือหุ้น 

            เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2564 บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ครั �งที� 1/2564 ในวนัประชุม
ประธานกรรมการ /  ประธานตรวจสอบ/ ประธานสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เขา้ร่วม
ประชุมในวนัดงักล่าว  มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม คอืจํานวน 15 คน (กรรมการเขา้ครบทุกท่าน รอ้ยละ 
���) โดยบรษิทัไดพ้จิารณาเหน็สมควรใหจ้ดัประชุมผูถ้อืหุน้ ณ หอ้งประชุมบรษิทั ไทยชกูารเ์ทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) 
ชั �น � เช่นเดยีวกบัปีที�ผ่านมา เนื�องจากสามารถรองรบัจาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ใหค้วามสนใจเขา้ประชุม  ทั �งนี�เพื�ออํานวยความ
สะดวกใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ประชุมและซกัถามตลอดจนแสดงความคดิเหน็ต่างๆ  
 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระ ประธานในที�ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี�แจง
รายละเอยีดต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระและวธิกีารนับคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบอย่างชดัเจน  

ในวนัที�ประชุมบรษิัทได้จดัให้มกีารลงทะเบยีนโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รบัความเพื�อความสะดวก นอกจากนี�ในการ              
ใช้สทิธอิอกเสยีงแต่ละวาระ โดยบรษิทัไดใ้ชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้ือหุน้เฉพาะบตัรยนืยนัการลงคะแนนที�ไม่เหน็
ดว้ยและงดออกเสยีง เพื�อคํานวณหกัออกจากผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทั �งหมด  ยกเวน้ระเบยีบวาระเลอืกตั �งกรรมการ
จะเกบ็บตัรลงคะแนนทั �งหมดที�เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีงเพื�อนํามาคํานวณผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละ

วาระและ เมื�อจบการประชุมผูถ้อืหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอยีดได ้

 ในระหว่างการประชุม ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระและให้ผู้ถอืหุ้นใช้สทิธลิงคะแนนเสยีง

รวมทั �งเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในทุกวาระ 

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที�ครบออกตามวาระจํานวนหนึ� งในสามของจํานวน
คณะกรรมการทั �งหมด  ซึ�งจะมกีารเลอืกตั �งในวนัประชุมบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง
แต่ละบุคคลใหเ้ขา้รบัการเลอืกตั �งได้อย่างเป็นอสิระนอกจากนี�บรษิัทไดก้ําหนดใหม้วีาระเกี�ยวกบัค่าตอบแทน
ของกรรมการโดยแบ่งประเภทของค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละคณะจะไดร้บัเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนเป็น
เบี�ยประชุมและโบนสักรรมการบรษิทั ซึ�งหากมกีารเสนอเปลี�ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดร้บั
อนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตั �งคําถามในวาระต่างๆ                  
อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนั �นบริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื�องดงักล่าวอย่าง
เพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้  ทั �งนี�ในวาระที�ผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยั ขอ้ซกัถามบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งใน
แต่ละสาขาเป็นผูใ้หค้าํตอบภายใตค้วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

3. ในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มกีารลงคะแนนเสยีงด้วยวธิลีบัได้หากผู้ถือหุน้              
รอ้งขอและมผีูถ้อืหุน้ � คนรบัรองเพื�อใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหล้งคะแนนดว้ยวธิลีบั 

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี  256� ครั �งที� 1/2564 บริษัทได้พจิารณาตามลําดบัในระเบียบวาระที�ได้
กาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมที�ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้า  โดยไม่มกีารเปลี�ยนแปลงลาํดบัวาระดงักล่าวและ
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ไม่มกีารขอให้ที�ประชุมพจิารณาเรื�องอื�น ที�นอกเหนือไปจากที�กําหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุน้แต่
อย่างใด 

5. ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ�น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที�ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ       

ในวันพฤหสับดีที� �� เมษายน 2564 หรือวันรุ่งขึ�นก่อน 09:00 น. โดยแต่ละวาระมีมติลงคะแนนเสยีง 

ประกอบดว้ยช่องที�เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง นอกจากนี�บรษิทัฯ ไดท้ํารายงานการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ส่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม พรอ้มทั �งเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.tstegroup.com ทั �งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ที�ระดับคะแนน        

��� คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน โดยบรษิทัมุ่งมั �นจะทาํใหไ้ด ้100 คะแนนเตม็ในปีต่อๆ ไป 

 

หมวด 2 การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั Equitable Treatment of Shareholders  

ความเท่าเทียมกนัของผูถ้ือหุ้น 

 
บรษิทัใหค้วามเท่าเทยีมกนักบัผูถ้อืหุน้ทุกรายทกุกลุ่มไมว่่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย นกัลงทุน

สถาบนั หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกบัผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่นสทิธิในการซื�อ ขาย โอน รบัโอนหุ้นโดยบริษัทฯ          
ไดม้อบหมายใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการกบังานทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

1.  การกําหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าที�ดูแลผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย  โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคดิเหน็  หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระ  ซึ�งจะเป็นผูพ้จิารณาดําเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื�อง เช่น  
หากเป็นขอ้รอ้งเรยีนกจ็ะดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารเยยีวยาที�เหมาะสม  หรอืกรณีเป็นขอ้เสนอแนะ     
ที�กรรมการอสิระพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่าเป็นเรื�องสําคญัที�มผีลต่อผู้มสี่วนได้เสยีโดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทั กรรมการอสิระจะเสนอเรื�องดงักล่าวต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้  เพื�อพจิารณากําหนดเป็นวาระการประชุมใน
การประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.  คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซึ�งรวมทั �งขอ้มูลที�ยงัมไิดม้กีารเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั �วไปซึ�งเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลง
ราคาหรอืมูลค่าหุน้ของหลกัทรพัยแ์ละดูแลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงัเพื�อป้องกนัมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน    
ในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลู (นโยบายดงักล่าวไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์รษิทั (www.tstegroup.com ) 

3.  สาํหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้นั �น บรษิทัไดจ้ดัทําหนังสอืมอบฉันทะรูปแบบ ข. ซึ�งเป็นแบบที�ผูถ้อืหุน้กําหนด
ทศิทางการลงคะแนนไดต้ามแบบกระทรวงพาณิชยก์ําหนดและจดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุน้ นอกจากนี�                   
บรษิัทยงัใหส้ทิธแิก่ผูถ้ือหุน้ที�เขา้ประชุมภายหลงัจาก ได้เริ�มประชุมแล้วมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนสําหรบัวาระที�อยู่ใน
ระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ไดม้กีารลงมตแิละนับเป็นองคป์ระชุมตั �งแต่วาระที�ได้เขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นต้นไป            
เวน้แต่ที�ประชุมผูถ้อืหุน้จะมคีวามเหน็เป็นอย่างอื�น 

4.  เพื�อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเรว็ นอกจากการแจ้งมติที�ประชุม           
ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัไดเ้ปิดเผยมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุ้นในแต่ละวาระ                
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายในวนัทาํการถดัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

5.  มกีารบนัทกึรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยขอ้มูลสาระสําคญั ได้แก่ มติที�ประชุมและผล
การลงคะแนนเสยีงโดยแบ่งเป็นจํานวนเสยีงที�เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง หรือบตัรเสยีในแต่ละวาระ คําถาม            
คําชี�แจง และความคดิเหน็ของที�ประชุมและจดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วนั    
นบัแต่วนัประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มทั �งสง่รายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั     

6. แนวทางการควบคุมกระบวนการใชข้อ้มลูภายใน 
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บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนําข้อมูลภายในของบริษทัฯ 

ซึ�งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื�อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดงันี�  

�.บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี�ยวกับหน้าที�ในการจัดทํารายงานการถือ

หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยตนเอง คู่สมรสหรอืผูท้ี�อยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ นิตบิุคคลที�บุคคล

ดงักล่าวถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ �� ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั �งหมด และมสีดัส่วนการถอืหุน้มากที�สุดในนิตบิุคคลนั �น  

ทั �งนี�ให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในประกาศที� สจ.38/2561 และให้หมายรวมถึง การรายงานในกรณีที�มบีุคคลอื�นใดถือ

หลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหน้าไวแ้ทนบุคคลดงักล่าวขา้งต้นดว้ย ทั �งนี� การรายงานกรณีที�มบีุคคลอื�น (Nominee) 

ถือหลกัทรพัย์และสญัญาซื�อขายล่วงหน้าไว้แทนนั �นให้ระบุรายการดงักล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลกัทรพัย์และ

สญัญาซื�อขายล่วงหน้าเองโดยตรง ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และ           

บทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทั �งที�มกีารแกไ้ข

เพิ�มเตมิ) รวมทั �งการรายงานการไดม้าหรอืจาํหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตน คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทั �งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) 

2.บรษิทัฯ กําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ จดัทําและ

เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัย์และรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) และจดัส่งสําเนารายงานนี�

ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวนัเดียวกบัวนัที�ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์ เพื�อรายงานให้

คณะกรรมการทราบต่อไป 

    3.บรษิทัฯ หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ที�ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ นําขอ้มลูนั �น

ไปใชป้ระโยชน์ดว้ยการซื�อขายหลกัทรพัย ์และบุคคลดงักล่าวขา้งต้นต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลอื�น รวมทั �ง

บุคคลในครอบครวั ที�อาจนําขอ้มูลนั �นไปใช้ประโยชน์เช่นเดยีวกนั ซึ�งหากเกดิกรณีดงักล่าวขึ�น ทั �งผู้ให้ขอ้มูลและผูร้บั

ขอ้มลูที�นําไปใชป้ระโยชน์อาจตอ้งมคีวามผดิตามที�กฎหมายที�กาํหนดไว ้รวมทั �ง บรษิทัฯ ถอืว่าเป็นความผดิทางวนิยัตาม

ขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็น

ตวัหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก หรอืตอ้ง

ลาออกจากกรรมการแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

นอกจากนี�บรษิทัฯ กาํหนดช่วงหา้มซื�อขายหลกัทรพัย ์(Blackout Period)  หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ที�เกี�ยวขอ้งที�ได้ล่วงรู้งบการเงนิของบรษิัทฯ หรอืขอ้มูลอื�นใดที�มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัท กระทําการ     

หรอืยนิยอมให้ผู้อื�นใช้ขอ้มูลดงักล่าวกระทําการซื�อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วงหนึ�งเดือน ก่อนที�งบการเงนิหรอื

ขอ้มูลภายในนั �นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั �วโมง    

นับแต่ไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูนั �นสู่สาธารณะผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ และกรรมการ ผูบ้รหิาร

สงูสดุ หรอืผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิาร � รายแรก นบัต่อจากผูบ้รหิารสงูสดุลงมาทุกราย รวมถงึคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุ

นิติภาวะจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ภายใน �� วนันบัจากดาํรงตําแหน่ง และรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน � วนัทาํการ

นับจากวนัที�มกีารเปลี�ยนแปลง นอกจากนี� กรรมการต้องรายงานการถอืหุน้ของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบผ่าน
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คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกสิ�นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาการถือครองหลกัทรพัย์ของ

กรรมการและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบภายใตก้จิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

   4.บรษิัทฯ ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ หรอือดตีกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน        

ที�ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลบัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลบัของคู่ค้าของบริษัทฯ ที�ตนได้

รบัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที�ใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ทําใหเ้กดิผลเสยีหายแก่

บรษิทัฯ และคู่คา้ของบรษิทัฯ  

 5.กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของพนกังานของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มหีน้าที�
เกบ็รกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในบรษิทัฯ และมหีน้าที�ในการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ เพื�อประโยชน์การดํา
เนินุรกจิของบรษิัทฯ เท่านั �น โดยมใิห้ขดัต่อพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ ทั �งนี� ห้ามมใิห้กรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงงานของบรษิัทฯ นําความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บรษิัทอื�นที�
ตนเองเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้ง 

การจดัให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยเยี�ยมชมกิจการ 

บรษิัทจะจดัใหผู้้ถอืหุน้รายย่อยเยี�ยมชมกจิการหลงัจากเสรจ็สิ�นการประชุมสามญัประจําปีในกรณีที�มผีูถ้อืหุน้ 
ร้องขอโดยจดับุคลากรพาชมภายในบริเวณบริษัท เช่นท่าเทยีบเรือ การปฏิบตัิงานของพนักงานฝ่ายต่างๆ อนัได้แก่                        
ฝ่ายคลงัสนิค้าและสถานีเทนํ�าตาล ห้องชั �งรถบรรทุก  ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเยี�ยมชมกจิการของบรษิัทย่อยเช่น 
โรงงานแป้งสาล ีโรงกลั �นนํ�ามนัปาลม์  และโรงงานทอกระสอบ  คณะกรรมการไดจ้ดัใหบุ้คลากรของแต่ละหน่วยงานพาชม
จนเป็นที�พอใจของผูถ้อืหุน้ 

หมวด 3 สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ   
  บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) และบรษิทัย่อย(�) ไดใ้หค้วามสาํคญัในการดําเนินธุรกจิ
อย่างโปร่งใสและมคีุณธรรม จรรยบรรณฉบบันี�ไดท้าํการปรบัปรุง ครั �งที� � โดยมกีารจดัแบ่งหมวดหมู่และปรบัปรุงเนื�อหา
ใหช้ดัเจน ตลอดจนครอบคลุมหลกัเกณฑแ์ละนโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �ง มแีนวปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีที�กว้างขึ�น 
ทั �งนี� เพื�อให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกจิในปจัจุบนั โดยพนักงานทุกท่านที�ได้ปฎิบตัติามจรรยาบรรณ เพื�อให้บรษิทั
สามารถบรรลุเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างยั �งยนืและเป็นที�ยอมรบัของทุกฝา่ย 

การปฏบิตัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หน้าที� คู่แข่งทางการคา้ สิ�งแวดลอ้ม สงัคม
และสว่นร่วม 
 

การปฏิบติัความรบัผิดชอบผูถ้ือหุ้น 
1. สรา้งผลตอบแทนที�เจรญิเตบิโตอยา่งมั �นคงและเหมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ทั �งรายใหญ่ และรายย่อย ทั �งในระยะ

สั �นและระยะยาว 
2. ปฏิบัติหน้าที�อย่างมืออาชีพอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยยึดมั �น 

การปฏบิตังิานบนพื�นฐานของหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี
3. ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความสจุรติ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื�อสรา้งความมั �นใจแก่ผูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอ     ผู้

ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่า เทียมกันโดยใช้ช่องทางในการสื�อสารต่าง ๆ ที� เหมาะสมใน 
แต่ละสถานการณ์ 

4. จัดทํารายงานสถานะขององค์กรอย่างสมํ� าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้น  
และผูเ้กี�ยวขอ้ง 

5. ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง โดยใชข้อ้มลูใดๆ ขององคก์ร ซึ�งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะ และไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์ร 
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การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 
บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นทรพัยากรที�สาํคญัยิ�งที�จะนําพาบรษิทัไปสู่ความสาํเรจ็ในการประกอบธุรกจิ

ของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที�ได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงได้กําหนดนโยบาย 
ที�จะใหม้กีารปฏบิตัต่ิอพนกังานดงันี� 

1. บรษิทัฯ จดัใหม้กีองทุนสาํรองเลี�ยงชพีสาํหรบัพนกังาน และใหผ้ลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อพนกังาน โดยมี
การจ่ายค่าจา้งและสวสัดกิารที�เหมาะสมแก่พนกังาน สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานและสภาวะเศรษฐกจิ
การว่าจา้ง  

2. บริษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั �ง 
อาชวีอนามยัของพนกังาน 

3. บรษิทัฯ จดัสถานที�ทาํงานใหม้คีวามสะดวกสบายเหมาะสมกบัสภาพของงานที�ทาํ พรอ้มสรา้งบรรยากาศ
ในสถานที�ทาํงานใหพ้นกังานรูส้กึอยากทาํงานร่วมกบับรษิทัอย่างเตม็ที� 

4. บรษิทัฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยบรษิทัฯ ไม่มนีโยบายละเมดิสทิธมินุษยชน 
และจดัใหม้กีารป้องกนัการคุกคามทางเพศภายในองคก์รอย่างเป็นรปูธรรม รวมทั �งเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
สามารถรอ้งทุกขใ์นเรื�องการละเมดิสทิธมินุษยชนได ้

5. บรษิทัฯ มนีโยบายและแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลใหเ้ป็นมาตรฐานสากล และเป็นระบบ 
ทั �งการสรรหา การพฒันาความรูศ้กัยภาพและความสามารถ การประเมนิผล การแต่งตั �ง โยกยา้ย รวมถงึ
การให้รางวลัและการลงโทษพนักงานที�ชดัเจน  มีการปฏิบตัิโดยความสุจริตใจ ตั �งอยู่บนพื�นฐานของ
ความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานอย่างทั �วถงึและสมํ�าเสมอ 

6. บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนบนพื�นฐานของศกัดิ �ศรขีองความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทยีมกนั ไม่เลอืก
ปฏบิตัเิพยีงเพราะความแตกต่างทางกาย จติใจ เชื�อชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อายุ ผวิ การศกึษา สถานะ
ทางสงัคมหรอืเรื�องอื�นใด และหลกีเลี�ยง  กระทําการใด ๆ อนัส่งผลต่อความกา้วหน้าและมั �นคงในอาชพี
การงานของพนกังาน 
 

ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิทัประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารจงึใหค้วามสาํคญัแก่ลกูคา้เป็นหลกั โดยมแีนวทางการปฏบิตั ิไดแ้ก่ 

1. มุ่งมั �นในการพฒันา และมมีาตรฐานสงูตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ภายใตเ้ทคโนโลยี�ที�ทนัสมยัและมี

ประสทิธิภาพ มีระบบการจดัการคุณภาพในระดบัสากล เช่น ISO 9001:2015, FSSC 22000, GMP, 

HACCP, HALAL เป็นตน้ 

2. จดัระบบที�สามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรยีนข้อบกพร่อง และความไม่พอใจในการบริการ และเสนอ

ขอ้แนะนําที�เป็นประโยชน์เพื�อดาํเนินการตอบสนองแก่ลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็ 

3. ปฏบิตัติามเงื�อนไขที�มต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดักรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขไดใ้หร้บีแจง้ลกูคา้เพื�อ

ทราบและร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปญัหา รวมถึงการจดัทําแบบประเมนิความพงึพอใจของ

ลกูคา้ เพื�อนํามาปรบัปรุงและพฒันาดา้นการบรกิารต่อไป 

4. เสนอขา่วสารบรกิารแก่ลูกคา้อย่างเที�ยงตรง ถูกตอ้ง เป็นธรรมและไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิใด ๆ และไม่นํา

ขอ้มลูของลกูคา้ไปเผยแพร่หรอืหาประโยชน์ใสต่นเองและผูเ้กี�ยวขอ้งไม่ว่ากรณีใด ๆ 

5. ปฏิบตัิตามกฎหมายและจริยธรรมทางการค้า และไม่กระทําการใดอนัเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค 

ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค และกฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ 
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ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ 

1. บริษัทฯ ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที�ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้า โดยปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิกบัคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

2. บรษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้ตกลงกบัคู่คา้อย่างเที�ยงตรงและเคร่งครดัในกรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไข

ต่าง ๆ ไดต้อ้งรบีแจง้คู่คา้โดยเรว็เพื�อรว่มกนัพจิารณาหาทางแกไ้ขปญัหา 

3. บรษิัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัิในการคดัเลอืกคู่ค้า โดยปฏบิตัิกบัคู่ค้าอย่างเสมอภาคบน

พื�นฐานทางการค้าที�เป็นธรรมและการดําเนินงานอย่างโปร่งใส บรษิัทฯ กําหนดคุณสมบตัคิู่ค้าโดยคู่คา้

ต้องมีชื�อเสียงที�ดี มีจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ และไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ�งแวดล้อม 

และแรงงาน  

4. บรษิัทฯ ดูแลคู่ค้าเสมอืนหนึ�งพนัธมติรทางการค้าที�เติบโตไปดว้ยกนั พร้อมทั �งส่งเสรมิและสนับสนุนให้

โอกาสกบัผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเท่าเทยีม โดยยดึประโยชน์ร่วมกนั 

 

ความรบัผิดชอบต่อเจ้าหนี� 

1. บรษิทัฯ เคารพและปฏบิตัติามขอ้ตกลงที�มต่ีอเจา้หนี�การคา้ และสถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั ทั �งในแง่

การชาํระหนี� และเงื�อนไขการคํ�าประกนั รวมทั �งเงื�อนไขอื�น ๆ ที�กาํหนดไวร้่วมกนั 

2. บริษัทฯ บริหารเงินทุนด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ เพื�อความมั �นคงและแขง็แกร่ง เพื�อป้องกนัมใิห้ 

บริษัทฯ อยู่ในฐานะที�ยากลําบากในการชําระหนี�คืนแก่เจ้าหนี� อีกทั �งมีการบริหารสภาพคล่องเพื�อ

เตรยีมพรอ้มในการชาํระคนืหนี�ใหแ้ก่เจา้หนี�ตรงตามระยะเวลาครบกาํหนด 

3. หากเกิดกรณีที�บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพนัในสญัญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี�โดยเร็ว  

เพื�อร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปญัหาบนพื�นฐานการเจรจาตกลงร่วมกนั 

4. บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูที�ถูกตอ้งและเป็นความจรงิ รวมถงึไม่ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัจะทาํใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่เจา้หนี� 

 

ความรบัผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

1. บรษิทัฯ ยดึถอืการแขง่ขนัทางการคา้ที�เป็นธรรม และประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาการแขง่ขนัที�ด ี

2. บริษัทฯ ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิกีารที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

รวมถงึไม่ใชข้อ้ความอนัเป็นเทจ็ที�จะทาํลายชื�อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้  

3. บรษิัทฯ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากการแข่งขนั และดําเนินธุรกจิอย่างโปรงใส รวมถึงส่งเสรมิ

การคา้เสร ี  

4. บรษิทัฯ สนบัสนุนการร่วมมอืกบัคู่แขง่ทางการคา้ที�เป็นประโยชน์เพื�อผูบ้รโิภค มใิช่เป็นไปเพื�อการผกูขาด

การจดัสรรรายไดแ้ละสว่นแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร การกาํหนดราคาสนิคา้และ

บรกิาร อนัจะก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อผูบ้รโิภคในภาพรวม 
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ความรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นของบริษทั 

ทรัพย์สินของบริษัทหมายถึง สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรพัย์ ทั �งนี�ยังรวมข้อมูลเอกสารสทิธิ �สทิธิบตัร 

ลขิสทิธิ � และความลบัต่าง ๆ ของบรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�พนกังาน ตอ้งไม่นําทรพัยส์นิต่าง ๆ ของบรษิทั

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

1. พนักงานมหีน้าที�รบัผดิชอบมใิห้ทรพัยส์นิของบรษิัท สูญเสยี สูญหาย หรอืเสื�อมค่าโดยเปล่าประโยชน์

ทรพัยส์นิและทรพัยากรธรรมชาตริวมทั �งพลงังานต่าง ๆ ของบรษิทัควรนํามาใชใ้นการดําเนินกจิการของ

บรษิทัเพื�อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพของการดาํเนินงานและคุม้ค่าทรพัยส์นิสงูสดุ  

2. พนักงานไม่ควรกระทําการปรบัเปลี�ยน แก้ไข หรอืตกแต่งทรพัยข์องบรษิทัก่อนได้รบัอนุญาตจากผูท้ี�มี

อาํนาจแลว้เท่านั �น 

3. หา้มมใิหพ้นกังาน ปลอมแปลง แกไ้ข และ / หรอืตกแต่งเอกสารของบรษิทัโดยมชิอบ 

4. ในกรณีทรพัยส์นิเป็นคอมพวิเตอร ์หา้มมใิหพ้นักงานนําโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิ �หรอืโปรแกรมผดิกฎหมายใด  ๆ

มาลงในเครื�องของบรษิทั  

4.1 ผูบ้รหิาร และพนกังานควรใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการหาขอ้มลูและหลกีเลี�ยงเวบ็ไซตท์ี�ไม่ควรดงันี�เวบ็ไซต์

ผดิกฎหมายตลอดจนเวบ็ไซตท์ี�ละเมดิจารตีประเพณีหรอืศลีธรรมอนัดงีาม 

4.2 ห้ามผู้บรหิาร และพนักงานเปิดเผยรหสัประจําตวั (Password) ที�ใช้ในการเขา้ถึงระบบขอ้มูลของ

บรษิทัแก่ผูอ้ื�น เวน้แต่เป็นงานใหบ้รกิารในธุรกจิเฉพาะลกูคา้ที�ไดร้บัอนุญาตแลว้เท่านั �น 

5. บรษิัทฯ กําหนดใหบุ้คลากรของบรษิทั (กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน) เคารพทรพัยส์นิทางปญัญา

หรอืลขิสทิธิ �ของผูอ้ื�น รวมทั �งการไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ �ของผูอ้ื�น 

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

อาชวีอนามยั ในการประกอบกจิกรรมต่าง ๆ อนัเป็นธุรกจิของบรษิทัเพื�อประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมดงันี� 
1. บริษัทจะปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ต่ าง  ๆ  ในด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสิ�งแวดลอ้มในการทาํงานอย่างเคร่งครดั 
2. บรษิทัจะดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

ลกูคา้ และบุคคลผูม้าตดิต่องานอยู่เสมอ 
3. ผูบ้รหิารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างยิ�งต่อกจิกรรมทั �งปวงที�จะส่งเสรมิถงึความปลอดภยั คุณภาพ 

อาชวีอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม 
4. สนบัสนุนกจิการใด ๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมสว่นรวม 
5. หลกีเลี�ยงการกระทาํการใด ๆ ที�สง่ผลเสยีหายแก่ประเทศชาต ิบา้นเมอืง ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 
6. ไม่ส่งเสรมิหรอืให้ความร่วมมอืใด ๆที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิผดิกฎหมายหรอืเป็นภยัต่อส่วนรวมและความ

มั �นคงของประเทศ ตลอดจนมีการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค โดยการใช้
จรยิธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกจิ 

7. สรา้งจติสาํนึกและปลกูฝงัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาตใินองคก์รแก่พนกังานทุกระดบั 
8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ออกแบบและพฒันากระบวนการผลิตและบริการ เครื�องจกัร อุปกรณ์ ให้สามารถ

ควบคุม และ/หรอื ลดมลภาวะได้ดยีิ�งขึ�น ตลอดจนส่งเสรมิการใช้วตัถุดบิและผลติภณัฑ์ที�เป็นมติรกบั
สิ�งแวดลอ้ม รวมทั �งปฎบิตัติามกฎระเบยีบและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
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การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1. บรษิัทได้กําหนดแนวทางป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการทํารายการที� เกี�ยวโยงกนัและ

กาํหนดแนวทางการพจิารณาความเหมาะสมในการทาํรายการที�ตอ้งผ่านการกลั �นกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและดูแลใหม้กีารปฏบิตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานที�มผีลประโยชน์เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมที�ทาํกบับรษิทัหรอื 

บรษิทัย่อยของบรษิทัจะตอ้งไม่มสี่วนร่วมในการพจิารณาหรอือนุมตัธิุรกรรมดงักล่าว และใหก้ารกําหนด

ราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุตธิรรมตามเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไปเสมอืนการทาํรายการกบับุคคลทั �วไป 

3. กาํหนดใหม้กีารนําเสนอรายการที�เกี�ยวโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อน 

เสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดแีละตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

4. คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดหลกัการใหส้ามารถทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัไดร้ะหว่างกรรมการ 

ผู้บรหิาร  หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งของบรษิัทที�ทํากบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อยได้  หากรายการนั �นมี

ขอ้ตกลงทางการคา้เหมอืนที�ทาํกบัคู่สญัญาทั �วไป 

5. ในการทาํธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยหรอืธุรกรรมระหว่างกนัของบรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทั 

กาํหนดใหเ้ป็นธุรกรรมที�มเีงื�อนไขหรอืขอ้กาํหนดที�เป็นปกตเิหมอืนกบัธุรกรรมที�ทาํกบับุคคลทั �วไปที�มคีวามเสี�ยง

ในระดบัเดยีวกนัหรอืเป็นกรณีที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการบรษิทัย่อยตามแต่กรณ ี
 

การปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์น ทางปัญญา  

 บรษิทัเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายเกี�ยวกบัทรพัยส์นิทาง ปญัญาและมนีโยบายหา้มการดาํเนินการที�มลีกัษณะ 

เป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาทุกประเภท  พนักงาน มหีน้าที�ปกป้องและรกัษาความลบัอนั เกี�ยวกบัทรพัยส์นิทาง

ปญัญาของบรษิทัเพื�อมใิหข้อ้มูลเหล่า นั �นรั �วไหล และต้องไม่นําทรพัยส์นิทางปญัญาประเภทต่างๆ ของบรษิทัไปใชเ้พื�อ

ประโยชน์สว่นตวัหรอืเพื�อบุคคลอื�นโดย มไิดร้บัอนุญาต โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี� 

1. พนักงานทุกคน มหีน้าที�ปกป้องและรกัษาความลบัอนัเกี�ยวกบัทรพัย์สนิทางปญัญาของบรษิัทเพื�อมใิหข้อ้มูล

เหล่านั �นรั �วไหล และต้องไม่นําทรพัย์สนิทางปญัญาประเภทต่างๆ ของบรษิัทไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตวัหรอื

บุคคลอื�นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและใหเ้กยีรตต่ิอทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื�น และไม่นําผลงานอนัมทีรพัยส์นิทาง

ปญัญาของผูอ้ื�นไม่ว่าทั �งหมด หรอืบางสว่นของผลงานไปใชโ้ดยที�ไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

การปฎิบติัเกี�ยวกบัของขวญั ของกาํนัล การบริจาคเงินเพื�อการกศุล และเงินสนับสนุน 

1. ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ�งมธีรรมเนียมปฏบิตัอิยู่ 

2. กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรยีกรอ้ง หรอืสญัญาว่าจะรบัผลประโยชน์

ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ คู่คา้ ของบรษิทัหรอืจากบุคคลใดอนัเนื�องจากการทํางานในนาม

บรษิทั 

3. ของขวญัหรอืของกํานัลที�มอบให้ตวัแทนบรษิัท ให้พนักงานที�ได้รบัแทนบรษิัท จดัเกบ็ของเหล่านั �นเป็น

ทรพัยส์นิของบรษิทั 



 

167 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 One Report 2564 

4. การบรจิาคเงนิ หรอืใหเ้งนิสนับสนุน ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั โดยเป็นไปตาม

หลกัปฏบิตัิของนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง และต้องมใีบเสรจ็หรอืหลกัฐานอื�นในการนําแสดงในเรื�องดงักล่าวที�

ชดัเจนและถูกตอ้งทุกครั �ง 

5. การใหห้รอืรบับรจิาคเพื�อการกุศล หรอืรบัเงนิสนบัสนุนตอ้งเป็นอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย

ตอ้งมั �นใจว่าไม่เป็นการสนบัสนุนในการตดิสนิบน 
 

การซื�อและขายหลกัทรพัยข์องบริษทัและการการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ําหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมชิอบ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานที�เกี�ยวข้อง โดยข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินธุรกิจหรือข้อมูลอันมีสาะสําคัญต่อการ

เปลี�ยนแปลงราคาหรอืมลูค่าหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เช่นฐานะทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน การทําสญัญาหรอืบอกเลกิ

สญัญา ซึ�งเป็นขอ้มลูที�ยงัมไิดม้กีารเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั �วไป 

1. การเปิดเผยขอ้มูลใดอนัมสีาระสําคญัที�ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ให้เปิดเผยอย่างระมดัระวงั ถูกต้อง

ครบถ้วน ทนัเวลา โดยดําเนินการใหม้ั �นใจว่า ผูถ้อืหุน้หรอืนกัลงทุนไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอเท่าเทยีมกนั 

และสามารถเขา้ถึงได้ง่าย โดยใชช้่องทางการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยห์รอื

เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตามความเหมาะสม 

2. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทั ต้องไม่ใชข้อ้มูลอนัมสีาระสําคญัไปเพื�อประโยชน์ของตนใน

การซื�อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืใหข้อ้มลูภายในที�ยงัไม่เปิดเผยต่อหลกัทรพัยแ์ก่บุคคลอื�นที�ไม่

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

3. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานที�ได้รบัทราบขอ้มูลภายอนัมสีาะสําคญัที�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงราคา

หรอืมูลค่าหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต้องระงบัการซื�อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาหนึ�ง

เดอืน ก่อนที�จะเผยแพร่งบการเงนิ หรอืงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ รวมถึงขอ้มูลสาํคญัอื�นๆ และ

ควรรออย่างน้อย 24 ชั �วโมง ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูแก่สาธารณชนแลว้ก่อนที�จะซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์

ของบรษิทัฯ 

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

ฉบบัแก้ไขเพิ�มเตมิ) มหีน้าที�รายงานการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�งหลกัทรพัยร์วมถงึการโอน หรอืรบัโอน

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และส่งสําเนา

รายงานนี�ใหแ้ก่เลขานุการบรษิทั เพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ทราบต่อไป  
 

หมวด � การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บรษิัทให้ความสําคญักบัเรื�องการเปิดเผยสารสนเทศเนื�องจากเป็นเรื�องที�มผีลการกระทบต่อการตดัสนิใจของ                
ผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยี  จงึมคีวามจาํเป็นที�ตอ้งมกีารควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั �งที�เป็น
สารสนเทศทางการเงนิและที�ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที�กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคญัครบถ้วนเพยีงพอ               
เชื�อถอืไดแ้ละทนัเวลาทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal  
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com   ทั �งนี�ในการเปิดเผยสารสนเทศของ
บรษิทัไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอืกรรมการรองผูจ้ดัการเป็นผูด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มลู นอกจากนั �นยงัมสีาํนัก
เลขานุการบรษิทัทาํหน้าที�ตดิต่อสื�อสารกบันกัลงทุนสถาบนัผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม  

สาํหรบัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารที�สาํคญับรษิทัไดด้าํเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่น  ได้
เสยีไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารอย่างทั �วถงึ  โดยมกีารเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี� 
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�.  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 �)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2)   
 �)  งบการเงนิของบรษิทั 
 3)  เอกสารแจง้มตคิณะกรรมการบรษิทัและอื�นๆ 
 �.  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 �.  กระทรวงพาณิชย ์
 �.  เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com ซึ�งมทีั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 �.  การจดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย ์
บรษิัท ยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ขอ้บงัคบัต่างๆที�กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากบั-

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื�นของรฐัอย่างเคร่งครดัและ
ติดตามแก้ไขเปลี�ยนแปลงอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้มั �นใจได้ว่ากฎหมายกฏเกณฑ์ข้อบงัคบัที�บริษัทถือปฏิบตัินั �นมีความ
ทนัสมยัและเป็นหลกัประกนัใหผู้ถ้อืหุน้เชื�อมั �นในการดาํเนินธุรกจิที�โปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

1.  เปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูที�ไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา 
  2.  เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) ภายใน 3 เดือน และรายงานประจําปี           
(แบบ 56-2) ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัที�สิ�นสุดรอบปีบญัช ีผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
สาํนกังาน ก.ล.ต. และเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tstegroup.com  เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ และนกัลงทุน ไดท้ราบขอ้มลู 
 3.  จดัทาํรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิและแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบ    
บญัชใีนรายงานประจาํปี 
           4.  เปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัหิน้าที�ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยและจํานวนครั �งการเขา้ประชุม
เป็นรายบุคคล 
           5.   เปิดเผยโครงสรา้งการดาํเนินงานและการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่างชดัเจน บนเวบ็ไซตบ์รษิทั 
           6.   เปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็น  

   รายบุคคล 
           7.   เปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์บรษิัทเกี�ยวกบั กรรมการ ผู้บรหิาร  โครงสร้างกรรมการ โครงสร้างการถือหุ้น 
วสิยัทศัน์ นโยบายการกาํกบัดแูล จรรยาบรรณต่างๆ  ตลอดจนขา่วสารที�เผยแพร ่
           8.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมทั �งรปูแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนที�แต่ละ    

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

-  จดัระบบงานสถานที�ปฏบิตังิานการเกบ็รกัษาขอ้มูลภายในไม่ใหถู้กเปิดเผยไปยงับุคคลอื�นและการใช้
ขอ้มลูภายในหรอืการสง่ขอ้มลูภายในใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะผูท้ี�จาํเป็นตอ้งรูห้รอืตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิานเท่านั �น 

-  ห้ามกรรมการและผู้บริหารทํารายการซื�อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย์โดยอาศยัข้อมูลภายใน          
อันเป็นสาระสําคัญต่อการเปลี�ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที�ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรพัย์-                     
แห่งประเทศไทย หรอืนําขอ้มลูภายในนั �นออกเปิดเผยเพื�อใหผู้อ้ื�นกระทาํดงักล่าวโดยตนไดร้บัประโยชน์ 

-  กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที�ต้องรายงานการถอืหลกัทรพัยท์ี�ออกโดยบรษิทัของตน ของคู่สมรสและ
ของบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะและรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยด์งักล่าวทุกครั �ง เมื�อมกีาร ซื�อ ขาย โอน 
หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ั �น  ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนดและต้องสาํเนารายงาน
ขา้งตน้ ต่อเลขานุการบรษิทัเพื�อรวบรวมเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย  นอกจากนี�บรษิทัยงักาํหนดให้
พนักงาน ที�เกี�ยวข้องกบัข้อมูลภายในที�เป็นสาระสําคญัตามเกณฑ์ที�กําหนดต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ดงักล่าว      
ของตน ของคู่สมรสและของบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อหน่วยงานกาํกบัการปฏบิตังิานของบรษิทัดว้ย 

 



 

169 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 One Report 2564 

-  ในการกํากบัดูแลการซื�อขายหลักทรัพย์และการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในบริษัทได้กําหนด ช่วง
ระยะเวลาที�จํากดัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ของกรรมการและผูบ้รหิารรวมถงึคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
โดยให้งดเว้นการซื�อขายหลักทรพัย์ดังกล่าวในช่วงหนึ�งเดือน ก่อนวันที�บริษัทเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาสจนถึงวนัที�บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและมกีารแจ้งระเบยีบ  กฎเกณฑ์ในการป้องกนัการใช้
ขอ้มลูภายในใหก้รรมการและพนกังานที�เกี�ยวขอ้งไดท้ราบ  โดยในปีที�ผ่านมากรรมการและผูบ้รหิารไดป้ฏบิตัติามระเบยีบ
อย่างเคร่งครดั 

 

10. กําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารจดัทํารายงานการมสี่วนได้เสยีของตนและผู้เกี�ยวขอ้งครั �งแรกต่อเลขานุการ
บรษิทัเพื�อรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครั �งเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลง                     
ตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด พ.ศ.���� 
 ในปี ���� คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดช่องทางติดต่อนักลงทุนสมัพนัธ์ จดัทําจรรยาบรรณนักลงทุน

สมัพนัธโ์ดยผูถ้อืหุน้สามารถดูขอ้มูลไดจ้ากเวบ็ไซต์บรษิทั www.tstegroup.com  ช่องทางในการตดิต่อผูอ้ํานวยการฝา่ย 

��������� ต่อ ���� 
 

หมวด 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน �� คน  ซึ�งประกอบด้วย
กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร �� คน ซึ�งรวมกรรมการอิสระ จํานวน � คน และกรรมการที�เป็นผู้บรหิาร จํานวน � คน  
บริษัทมีกรรมการที� ไม่ เ ป็นผู้บริหาร  �  คน ที�มีประสบการณ์การทํางานที� เกี�ยวข้องกับธุ รกิจของบริษัท                       
(ปจัจุบนัคอื นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์และนายพงศ ์ชนิธรรมมติร) 

 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระและไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  มคีวามเป็นอสิระกบั
ฝา่ยจดัการ 

 

คณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจและหน้าที�กาํกบัดแูลการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคภ์ายใตข้อบเขตที�

กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายโดยทําหน้าที�เป็นผูก้ํากบัดูแลการดําเนินธุรกจิ

ของบริษัทด้วยความเป็นอิสระเที�ยงธรรมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีประโยชน์ร่วมทุกรายโดย

คณะกรรมการบรษิทัจะไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการปฏบิตังิานที�ซํ�าซอ้นกบักรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 คน ที�ไม่มีความเกี�ยวข้องส่วนตวั ความเกี�ยวขอ้ง                 

ทางธุรกจิ  หรอืดา้นอื�นๆ กบับรษิทัหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัไม่เป็นตวัแทนของกลุ่มผูถ้อืหุน้เฉพาะราย ไม่มคีวามผูกพนั            

ดา้นการเงนิหรอืส่วนตวักบับรษิทั  ทําใหส้ามารถใชว้จิารณญาณไดอ้ย่างเป็นอสิระและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของ            

ผูถ้อืหุน้ทุกรายไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ซึ�งกรรมการอสิระของบรษิทัทุกคนมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามประกาศคณะกรรมการ-

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้น                    

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

หรอืการใหบ้รกิารวชิาชพีรวมทั �งไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั  

กรรมการบรษิัทมปีระสบการณ์ทางธุรกจิและอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี�เพื�อให้เกดิประโยชน์โดยรวมต่อ

บรษิทัโดยมคีวามเขา้ใจในอุปสรรคต่างๆ ที�เกดิขึ�นทางธุรกจิสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสามารถสรา้งการ

ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม  รวมถงึสามารถนําเสนอมุมมองที�เป็นประโยชน์เกี�ยวกบัความเสี�ยงที�สาํคญั   

นอกจากนี�กรรมการบรษิทัทุกท่านเป็นผูท้ี�มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามที�กําหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั

มหาชนจาํกดัและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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ในการเขา้รบัตําแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการแต่ละคนจะไดร้บัขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบับรษิทั ขอ้บงัคบัที�ระบุ

ถงึขอบเขตหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั การไดร้บัคําแนะนําดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบและเงื�อนไขต่างๆ 

ในการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยร์วมไปถงึการไดร้บัการทาํความเขา้ใจถงึธุรกจิของบรษิทั 
 

กรรมการบรษิทัมวีาระการดํารงตําแหน่งในคราวแรก � ปี กรรมการที�ออกตามวาระอาจไดร้บัแต่งตั �งใหด้าํรง

ตําแหน่งต่อไดห้ากผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินกรณีที�จะมกีารแต่งตั �งกรรมการบรษิทัใหม่ คณะกรรมการบรษิทัจะต้องสรร

หาบุคคลที�มคีุณสมบตัแิละความรูค้วามสามารถที�เหมาะสมเขา้มาดํารงตําแหน่ง  ปจัจุบนัไม่มรีายงานว่ากรรมการบรษิทั

ในบรษิทั ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 บรษิทัในเวลาเดยีวกนั 
 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกเหนือจากการออกตามวาระและวาระคงเหลอืไม่น้อยกว่า

สองเดอืนให้คณะกรรมการบรษิัทเลอืกบุคคล  ซึ�งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวน

กรรมการที�ยงัเหลืออยู่และกรรมการที�ได้รับแต่งตั �งใหม่จะมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของ

กรรมการซึ�งตนแทน 
 

คณะกรรมการบริษัทมหีน้าที�ในการกํากบัดูแลให้ผู้บรหิารปฏบิตัิงานตามกลยุทธ์และแผนงานที�กําหนดไว้  

เพื�อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัทและผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทั �งหมด  โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายอํานาจและ

ความรบัผิดชอบในบริหารงานประจําวันไปยงักรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงตามลําดับรวมทั �งการแต่งตั �ง

คณะกรรมการชุดต่างๆมาช่วยดแูลงานเฉพาะดา้น 
 

หน้าที�ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที�บริหารไม่ซํ�าซ้อนกัน ทั �งนี�ประธาน

เจา้หน้าที�บรหิารรบัผดิชอบในการมอบหมายอํานาจหน้าที�ในการดูแลบรหิารงานแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูในลําดบัถดัไปและ

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสํานักเลขานุการบริษัทในการทําหน้าที�ในการแนะนําและช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริษัทโดยรับผิดชอบในการดําเนินการเพื�อให้เกิดความมั �นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
กระบวนการกํากบัดูแลกจิการและปฏบิตัหิน้าที�ที�กําหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ทั �งยงัทําหน้าที�ในการ
ประสานงานและช่วยเหลอืดแูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหไ้ดร้บัการปฏบิตั ิอย่างเหมาะสม 

 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้น โดยคํานึงถงึวสิยัทศัน์ ภารกจิ จรรยาบรรณธุรกจิ สภาวะความ
เสี�ยงในปจัจุบนั และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี 

 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตทิบทวนกาํหนดวสิยัทศัน์  ดงันี� 
คณะกรรมการบรษิทั มคีวามมุ่งมั �นที�จะผลกัดนัใหธุ้รกจิของบรษิทัเติบโตอย่างยั �งยนื โดยคํานึงถงึวสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ กลยุทธ์ จรรยาบรรณธุรกจิ ให้มคีวามสอดคลอ้งกนัภายใต้ระบบของหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีเพื�อใหก้าร
บรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายบนแนวทางที�จะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยรวม โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงในการกําหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และ
งบประมาณประจําปี และคณะกรรมการจะมกีารตดิตามการปฏบิตัิงานใหไ้ดต้ามแผนของฝ่ายจดัการที�วางไว ้โดยฝ่าย
จดัการจะรายงานผลการปฏบิตัิงานให้ที�ประชุมคณะกรรมการบรหิารรบัทราบทุกเดอืน และรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัรบัทราบต่อไป 
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นโยบายและการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ลจํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CorperateSocialResponsibility : CSR) ดว้ยความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการสนับสนุนการดาํเนินกจิกรรมเพื�อ
สงัคมและชุมชนโดยรอบรวมทั �งใส่ใจดูแลสิ�งแวดลอ้มอย่างต่อเนื�อง โดยยดึหลกัการดําเนินธุรกจิที�โปร่งใส ตรวจสอบได้                  
มจีรยิธรรม เคารพต่อสทิธมินุษยชนและผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยี เช่น ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ชุมชนที�บรษิทัประกอบ-
กจิการอยู่  ลกูคา้  คู่คา้และหน่วยงานภาครฐัตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชาตติามหลกัการ ดงันี� 
  

 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บรษิทัสนับสนุนและเคารพการการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฎิบติัต่อผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้อง พนักงาน 

ชุมชน และสงัคมรอบข้างเคารพในคณุค่าของความเป็นมนุษย ์ บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อความเสมอภาคเท่าเทยีม

กนัพนักงาน และไม่เลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ�งดว้ยเพราะความแตกต่างในถิ�นกําเนิด เชื�อชาต ิ

ภาษา อายุ การศกึษา สถาบนั เพศ สผีวิ ความพกิาร สภาพทางกาย หรอืสขุภาพ ไม่ใชแ้รงงานเดก็ การคุกคามทางเพศ 

ไดก้าํหนดนโยบายเพื�อแสดงถงึการเคารพสทิธมินุษยชน ดงันี� 

 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัมกีารกํากบัดแูลใหค้่าจา้งอยู่ในระดบัที�เหมาะอุตสาหกรรมของไทย การปรบัปรุงเปลี�ยนแปลงโครงสร้าง 

และการจดัระเบยีบองค์กรนั �นจะดําเนินการอย่างรบัผดิชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั �งปฏบิตัิตาม

กฎหมาย และปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยไม่มนีโยบายรบัพนักงานที�มอีายุตํ�ากว่า 15 ปี 

ไม่มกีารใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรปูแบบ ไดแ้ก่ แรงงานนกัโทษโดยบงัคบั แรงงานตามสญัญา แรงงานหนี� หรอืแรงงานทาส 

และการคา้มนุษยท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการใชแ้รงงานที�ไม่ถูกตอ้ง  

บรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัเกี�ยวกบัดา้นบุคลากร  การดูแลเกี�ยวกบัสวสัดภิาพและความปลอดภยัในการทํางาน  

สภาพความเป็นอยู่ที�ดยี่อมสง่ผลไปถงึสภาพจติใจและความทุ่มเทในการทํางาน  ดงันั �นบรษิทัจงึมกีารดแูลเรื�องสวสัดกิาร

ของพนักงาน เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และหลกัสิทธิมนุษยชน  เพิ�มขึ�นนอกเหนือจากสิ�งที�

ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ไดแ้ก่   

 

สวสัดิการด้านต่าง ๆ 

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

 
 
 

�.�. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)    
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การจดัทาํประกนัอบุติัเหต ุ

นอกเหนือจากการจดัการดา้นการประกนัตนต่อสํานักงานประกนัสงัคมแล้ว บรษิัทยงัจดัทําประกนัอุบตัเิหตุ             

เป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานที�ต้องปฏิบัติงานที�มีการเสี�ยงอันตราย เช่น พนักงานขบัรถจักรยานยนต์ส่งเอกสาร  

พนกังานที�ตอ้งปฏบิตังิานในที�สงู พนกังานที�ตอ้งทาํงานกบัเครื�องจกัรกล 
 

 เสริมสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์ 

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

มกีารจดัสง่พนกังานเขา้ฝึกอบรมนอกสถานที�หรอืการจดัฝึกอบรมหน้างาน ดงันี� 

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

และบรษิทัยงัใหค้วามรูใ้นเรื�องความปลอดภยัในการทาํงานบนที�สงู การดบัเพลงิและอพยพในกรณีเกดิอคัคภียั

ซึ�งเป็นการสรา้งความรูแ้ละความสามารถไม่เพยีงช่วยเหลอืตนเองแต่ยงัสามารถช่วยเหลอืผู้อื�นและผู้อาศยัอยู่ในชุมชน

ใกล้เคยีง จดัส่งพนักงานอบรมหลกัสูตรเจ้าหน้าที�ความปลอดภยัในการทํางานซึ�งได้รบัวุฒบิตัร จป.วชิาชพีตลอดจน

ความรูใ้นดา้นต่างๆ เช่น เทคโนโลยแีละสารสนเทศการใชเ้ครื�องจกัรกลดา้นบญัชแีละอื�นๆที�พนกังานแต่ละคนจะสามารถ

นําความรูม้าใช ้
 

การใช้สิทธิทางการเมือง 

บรษิทัเลง็เหน็ความสําคญัของการทําหน้าที�พลเมอืงที�ดโีดยให้การสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน  
ทําหน้าที�ในฐานะพลเมอืงที�ดตีามกฎหมาย แต่หา้มมใิหก้ระทําการใดๆ ที�ชี�นําหรอืทําใหเ้ขา้ใจว่าบรษิทัใหก้ารสนับสนุน                 
แก่พรรคการเมอืงใดๆ หรอืกลุ่มพลงัใดๆ พนักงานมสีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงอย่างอสิระนอกเหนือเวลางาน   
และหา้มทาํกจิกรรมทางการเมอืงในนามบรษิทั 

 

ความรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นของบริษทั 

ทรพัยส์นิของบรษิทัหมายถงึ สงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัย ์ทั �งนี�ยงัรวมขอ้มลูเอกสารสทิธิ � สทิธบิตัร ลขิสทิธิ � 
และความลบัต่างๆของบรษิทั เจา้หน้าที�และพนกังานทุกคนมหีน้าที�ในการรบัผดิชอบในทรพัยส์นิต่างๆ ของบรษิทั 

�.  กรรมการ ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�พนกังาน ตอ้งไม่นําทรพัยส์นิต่างๆของบรษิทัไปใชเ้พื�อประโยชน์สว่นตวั
หรอืผูอ้ื�นยกเวน้กรณีฉุกเฉินที�ไดร้บัอนุญาตจากผูม้อีาํนาจแลว้เท่านั �น 

�.  พนักงานมหีน้าที�รบัผดิชอบมใิห้ทรพัย์สนิของบรษิัท สูญเสยี สูญหาย หรอืเสื�อมค่าโดยเปล่าประโยชน์
ทรพัย์สนิต่างๆ ของบรษิัทควรนํามาใช้ในการดําเนินกจิการของบรษิัทเพื�อให้ได้ประสทิธภิาพของการดําเนินงานและ
คุม้ค่าทรพัยส์นิสงูสดุ 
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�.  พนักงานไม่ควรกระทําการปรบัเปลี�ยน แก้ไข หรอืตกแต่งทรพัย์ของบรษิัทก่อนได้รบัอนุญาตจากผู้ที�มี
อาํนาจแลว้เท่านั �น 

�.  หา้มมใิหพ้นกังาน ปลอมแปลง แกไ้ข และ / หรอืตกแต่งเอกสารของบรษิทัโดยมชิอบ 
�.  ในกรณีทรพัย์สนิเป็นคอมพวิเตอร์ ห้ามมใิหพ้นักงานนําโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิ �หรอืโปรแกรมผดิกฎหมาย

ใดๆ มาลงในเครื�องของบรษิทั  กรรมการและพนักงานควรใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการหาขอ้มลูและหลกีเลี�ยงเวป็ไซตท์ี�ไม่ควร 
ดงันี� เวป็ไซตผ์ดิกฎหมายตลอดจนเวป็ไซตท์ี�ละเมดิจารตีประเพณีหรอืศลีธรรมอนัดงีาม 

 

สิทธิในการรอ้งเรียน 

บรษิทัมกีารจดัประชุมพนักงานระดบัต่างๆโดยเปิดโอกาสใหทุ้กคนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่าง
เปิดเผยหรอืในกรณีที�พนกังานมคีวามประสงคจ์ะรอ้งเรยีนเรื�องราวต่างๆกส็ามารถทาํไดโ้ดยการสง่จดหมายสง่ไปยงั 

ประธานกรรมการบรหิาร  หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย 
ตําบลสาํโรงกลาง  อาํเภอพระประแดง   
จงัหวดัสมุทรปราการ  10130 
 

การดแูลรกัษาสิ�งแวดล้อม 

เนื�องจากบริษัท ดําเนินธุรกิจขนถ่ายสนิค้าขึ�นเรอืเดินสมุทรซึ�งบริเวณสถานที�ประกอบการตั �งอยู่รมิแม่นํ�า

เจ้าพระยาตลอดจนภายในบรเิวณคลงัสนิค้า สถานีเกบ็และขนถ่ายกากนํ�าตาลตั �งอยู่ตดิกบัชุมชนที�มผีู้อาศยักนัมาเป็น

เวลานาน  ดงันั �นการดําเนินธุรกจิบรษิทัมคีวามตระหนักถงึผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดลอ้มซึ�งมคีวามสมัพนัธก์นั

อย่างแยกกนัไม่ออก  โดยสรุปเป็นดงันี�.- 

-  ในดา้นของเศษขยะ ของเสยี สิ�งปฏกิลู นํ�ามนั หรอืสารเคมต่ีางๆ บรษิทัจดัใหม้กีารดแูลอย่างรดักุมป้องกนัมิ

ใหม้กีารตกหล่นหรอืไหลลงสูแ่ม่นํ�า  มกีารว่าจา้งพนกังานดแูลการจดัเกบ็และรกัษาความสะอาดตลอดจนประสานงานกบั

หน่วยงานราชการที�รบัผดิชอบดูแลเกี�ยวกบัการเกบ็ขยะสิ�งปฏกิูลต่างๆ ภายในบรเิวณและส่วนที�อยู่ติดกบัชุมชนที�พกั

อาศยัใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยอย่างสมํ�าเสมอ 

-  จดัทําและดูแลเกี�ยวกบัท่อระบายนํ�า จดัทําบ่อพกัเพื�อดกัไขมนัและบาํบดันํ�าเสยีมกีารนําตวัอย่างนํ�าจากจุด

ต่างๆสง่ไปตรวจสอบคุณภาพใหอ้ยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวดัค่า Ph., BOD, Ammonium-Nitrogen, Suspended และอื�นๆ 

เป็นประจาํทุก 3 เดอืน 

-  จดัการดแูลผลกระทบเกี�ยวกบัเสยีงในขณะปฏบิตังิานเพื�อมใิหร้บกวนคนที�พกัอาศยัในบรเิวณขา้งเคยีง 

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

หรอืรั �วจากถงัเกบ็ 
 

การรว่มพฒันาชุมชุนหรอืสงัคม 

บรษิทักาํหนดความรบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นรวมเพื�อเป็นนโยบายใหก้รรมการและพนกังานไดป้ฏบิตั ิไดแ้ก่ 

1. สนบัสนุนกจิการใดๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมสว่นรวม 

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

3. ไม่ส่งเสรมิหรอืให้ความร่วมมอืใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิผดิกฎหมายหรอืเป็นภยัต่อส่วนรวมและความ

มั �นคงของประเทศ 

4. สรา้งจติสาํนึกและปลกูฝงัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาตใินองคก์รแก่พนกังานทุกระดบั 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� � 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จํากดั(มหาชน) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน) และบริษัท

ย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ �ล จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลําดบั ซึ�งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� งบกําไรขาดทนุรวม และงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปลี�ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั และ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและหมายเหตปุระกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี �แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ �ล จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� �� 

ธนัวาคม ���� ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับ

ปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ

เป็นอิสระจากกลุม่บริษัทและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ใน

สว่นที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี � ข้าพเจ้าเชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องตา่ง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สดุตามดลุยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรื�องเหลา่นี �มาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั �งนี �ข้าพเจ้าไม่ได้

แสดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเรื�องเหลา่นี � 

การจดัประเภทและการแสดงมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ ที�ดินและอาคารที�มีไว้ใช้งาน 

กลุ ่มบริษัทและบริษัทมีการถือครองอสงัหาริมทรัพย์ในจํานวนที �มีสาระสําคญั โดยมีการจ ัดประเภทเป็น

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนหรือที�ดินและอาคารที�มีไว้ใช้งาน ซึ�งจะพิจารณาจากวตัถปุระสงค์การถือครองและลกัษณะการ

ใช้งานของอสงัหาริมทรัพย์ ทั �งนี �นโยบายการบญัชีและรายละเอียดของบญัชีอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนและบญัชีที�ดิน 

อาคารและอปุกรณ์ แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที� �.7 ข้อที� �.8 ข้อที� �� และข้อที� �� ตามลาํดบั 
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การตอบสนองความเสี�ยงโดยผู้สอบบญัชี 

ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการจัดประเภทอสงัหาริมทรัพย์ โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทําความ

เข้าใจเกณฑ์ที�ใช้ในการพิจารณาการจัดประเภท ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ พิจารณา

วตัถุประสงค์การถือครองและลกัษณะการใช้งานของอสงัหาริมทรัพย์ ตรวจสอบสญัญาเช่าที�เกี�ยวข้อง สําหรับที�ดินที�มีการตี

ราคาใหม่ ข้าพเจ้าได้ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที�ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการ

ประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที�ใช้ในการ

คํานวณหามูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามผู้ประเมินราคาอิสระและผู้บริหาร และทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที�

เกี�ยวข้อง นอกจากนี � ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคํานวณมลูคา่ยตุิธรรมและพิจารณาความครบถ้วนและถกูต้องในการรับรู้รายการ

และการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

ข้อมูลอื�น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบญัชีที�อยูใ่นรายงานประจําปีนั �น ข้าพเจ้าคาดวา่ข้าพเจ้าจะได้รับ

รายงานประจําปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี � 

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื�นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความ

เชื�อมั�นตอ่ข้อมลูอื�น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน

และพิจารณาว่าข้อมูลอื�นมีความขัดแย้งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที�

ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏวา่ข้อมลูอื�นมีการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุม่บริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องสื�อสารเรื�องดงักลา่วกบัผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลเพื�อให้ผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลดําเนินการแก้ไข

ข้อมลูที�แสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี � โดยถกูต้อง

ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น

เพื�อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัท

และบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ

บญัชีสําหรับการดําเนินการต่อเนื�องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั �งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่

สามารถดําเนินงานตอ่เนื�องตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท

และบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริง อนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ�งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั �นอย่าง

สมเหตสุมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

จะสามารถตรวจพบข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ด้เสมอไป 

ข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อย่าง

สมเหตสุมผลได้วา่รายการที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี � 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

 ระบแุละประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ

ความเสี�ยงเหล่านั �น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสม เพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไมพ่บข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ซึ�งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสี�ยงที�

เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการทจุริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเว้น

การแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที�ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 
 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บริษัท

และบริษัท 

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวข้องซึ�งจดัทําขึ �นโดยผู้บริหาร 

 

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานตอ่เนื�องของผู้บริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีที�ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อ

สงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึง

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ �นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับจนถึงวนัที�ในรายงาน

ของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้อง

หยดุการดําเนินงานตอ่เนื�อง 
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 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื �อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบที�ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดย

ถกูต้องตามที�ควรหรือไม ่
 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพื�อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคมุดแูล 

และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกบัผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคญั ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�

ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที�มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายใน หาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกบัความ

เป็นอิสระและได้สื�อสารกบัผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั �งหมดตลอดจนเรื�องอื�น ซึ�งข้าพเจ้าเชื�อวา่มีเหตผุลที�

บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ข้าพเจ้าใช้เพื�อป้องกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ 
 

จากเรื�องที�สื�อสารกับผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสําคญัมากที�สดุในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื�องเหลา่นี �ใน

รายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ที�ยาก

ที�จะเกิดขึ �น ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสื�อสารเรื�องดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์

ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักลา่ว 

 

 
 

ผู้สอบบญัชีที�รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี �คือ 
 

บริษัท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั 

 

 

(นางสาวประภาศรี  ลลีาสภุา) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4664 
 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที� �� กมุภาพนัธ์ ���� 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8.2 130,742,653         120,198,005          12,691,766          12,891,456            

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 6.1 และ 9 254,908,239         236,161,258          47,929,374          21,302,164            

เงินให้กูยื้มระยะสั�นแกก่ิจการอื�น 500,000                 500,000                  -                        -                          

สินค้าคงเหลือ 10 781,001,980         336,363,988          1,429,535             1,765,169              

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11 11,813,908           42,927,074            11,813,908          42,927,074            

สินทรัพยส์ัญญาอนุพันธ์  34.2 2,683,868              435,684                  -                        -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 9,494,143              12,115,118            577,575                1,181,626              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,191,144,791      748,701,127          74,442,158          80,067,489            

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอื�น 12 816,580                 823,881                  357,243                360,436                 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                         -                          -                        -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                         -                          1,630,725,397     1,568,599,931      

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 15 11,361,440           9,879,185              281,707,432        291,272,276          

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16 3,970,051,216      3,887,525,243       1,835,813,127     1,683,897,940      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 21,518,320           25,168,498            1,863,427             2,880,403              

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี 24 10,321,049           9,148,370              -                        -                          

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื�น 10,773,227           14,602,543            32,643,030          30,740,116            

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 4,024,841,832      3,947,147,720       3,783,109,656     3,577,751,102      

รวมสินทรัพย์ 5,215,986,623      4,695,848,847       3,857,551,814     3,657,818,591      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 19 607,621,733         297,000,000          180,001,398        265,000,000          

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 6.1 -                         -                          170,000,000        78,000,000            

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 6.1 และ 20 109,291,487         86,508,539            18,501,006          19,778,841            

ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 6.1 -                         -                          27,000,000          62,000,000            

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 26,400,000           56,400,000            26,400,000          56,400,000            

หนี�สินตามสัญญาเช่า 22 7,390,891              5,330,997              2,075,518             947,040                 

หนี�สินสัญญาอนุพันธ์ 34.2 1,326                     5,239,504              -                        -                          

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 13,318,538           14,612,107            161,502                -                          

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 17,599,645           16,136,625            2,657,565             2,506,398              

รวมหนี�สินหมุนเวียน 781,623,620         481,227,772          426,796,989        484,632,279          

หนี�สินไมห่มุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 6.1 -                         -                          93,000,000          58,000,000            

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 53,100,000           79,500,000            53,100,000          79,500,000            

หนี�สินตามสัญญาเช่า 22 9,350,202              12,952,538            591,765                2,667,283              

เงินมดัจาํรับ 2,024,158              2,075,204              18,856,301          20,000,677            

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 23 17,276,852           14,544,669            6,728,676             5,667,303              

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 24 416,486,883         380,527,984          287,069,853        252,448,220          

หนี�สินไมห่มุนเวียนอื�น 315,000                 661,233                  -                        -                          

รวมหนี�สินไมห่มุนเวียน 498,553,095         490,261,628          459,346,595        418,283,483          

     รวมหนี�สิน 1,280,176,715      971,489,400          886,143,584        902,915,762          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563

   ทุนเรือนหุ้น 25

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที�ออกและชาํระแล้ว

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

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 26 17,423,768           17,423,768            17,423,768          17,423,768            

   กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 19,200,000           19,200,000            19,200,000          19,200,000            

ยงัไมไ่ด้จัดสรร 1,528,457,128      1,445,284,705       1,528,457,128     1,445,284,705      

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,718,726,019      1,591,054,243       1,214,663,743     1,081,330,765      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 3,475,470,506      3,264,626,307       2,971,408,230     2,754,902,829      

   ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม 460,339,402 459,733,140          -                        -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,935,809,908      3,724,359,447       2,971,408,230     2,754,902,829      

          รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,215,986,623      4,695,848,847       3,857,551,814     3,657,818,591      

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
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บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการดาํเนินงาน

รายได้จากการขาย 1,618,182,647      1,888,676,683     31,216,000      27,900,000         

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 410,652,034          373,303,786        157,077,621    152,061,905       

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 2,028,834,681      2,261,980,469     188,293,621    179,961,905       

ต้นทุนจากการดาํเนินงาน

ต้นทุนขาย (1,305,015,379)     (1,590,655,436)   (31,113,166)     (19,446,647)        

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ (256,390,703)        (244,051,695)      (51,602,450)     (51,292,174)        

รวมต้นทุนจากการดาํเนินงาน           (1,561,406,082)     (1,834,707,131)   (82,715,616)     (70,738,821)        

กาํไรขั�นต้น 467,428,599          427,273,338        105,578,005    109,223,084       

รายได้อื�น 14,240,401            22,518,807          19,337,430      19,690,612         

กาํไร(ขาดทุน)จากสัญญาอนุพันธ์ 7,486,363              (4,780,854)           -                    -                       

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ (41,793,264)          (41,883,774)         (1,588,604)       (2,660,684)          

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (211,167,763)        (188,272,246)      (73,229,532)     (72,692,393)        

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 236,194,336          214,855,271        50,097,299      53,560,619         

ต้นทุนทางการเงิน (9,703,714)             (17,681,303)         (9,603,708)       (15,444,561)        

ส่วนแบง่กาํไรของบริษทัยอ่ยที�ใช้วิธีส่วนได้เสีย -                          -                        117,000,831    102,990,215       

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 226,490,622          197,173,968        157,494,422    141,106,273       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30 (51,886,558)          (39,743,543)         (8,314,764)       (8,388,155)          

กาํไรสาํหรับปี 174,604,064          157,430,425        149,179,658    132,718,118       

การแบง่ปันกาํไรสาํหรับปี

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 149,179,658          132,718,118        149,179,658    132,718,118       

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม 25,424,406            24,712,307          -                    -                       

174,604,064          157,430,425        149,179,658    132,718,118       

กาํไรต่อหุ้นขั� นพื�นฐาน  31 0.39                        0.35                      0.39                  0.35                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
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บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรสาํหรับปี 174,604,064          157,430,425        149,179,658    132,718,118       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี

รายการที�จะไมถู่กจัดประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน 178,745,032          -                        185,821,535    -                       

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน (17,844,537)          (47,225,074)         (17,844,537)     (14,073,574)        

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั 47,929                    -                        33,004              -                       

ภาษีเงินได้เกี�ยวกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (32,189,685)          9,445,015            (33,602,001)     2,814,715           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี 128,758,739          (37,780,059)         134,408,001    (11,258,859)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 303,362,803          119,650,366        283,587,659    121,459,259       

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 277,926,457          94,938,059          283,587,659    121,459,259       

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม 25,436,346            24,712,307          -                    -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 303,362,803          119,650,366        283,587,659    121,459,259       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม  2564

งบการเงินรวม
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กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น

ส่วนเกินทุน รวม

ทุนที�ออก จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ จากการตีราคา องค์ประกอบอื�น รวม

และ ส่วนเกิน ทุนสํารอง จัดสรร ที�ดิน ของส่วนของ ส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 191,663,591   17,423,768     19,200,000 1,373,898,936  1,523,198,497 105,635,805    1,628,834,302  3,231,020,597  459,506,984   3,690,527,581  

กาํไรสาํหรับปี -                   -                   -               132,718,118     -                     -                    -                     132,718,118     24,712,307     157,430,425     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                   -                   -               -                     (37,780,059) -                    (37,780,059) (37,780,059) -                   (37,780,059)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                   -               132,718,118     (37,780,059) -                    (37,780,059) 94,938,059       24,712,307     119,650,366     

เงินปันผลจ่าย 27 -                   -                   -               (61,332,349) -                      -                     -                      (61,332,349) -                   (61,332,349)

เงินปันผลจ่ายส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                   -                   -               -                     -                      -                     -                      -                     (24,486,151) (24,486,151)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 191,663,591   17,423,768     19,200,000 1,445,284,705  1,485,418,438 105,635,805    1,591,054,243  3,264,626,307  459,733,140   3,724,359,447  

กาํไรสาํหรับปี -                   -                   -               149,179,658     -                     -                    -                     149,179,658     25,424,406     174,604,064     

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินไปยงักาํไรสะสมจากการจาํหนา่ย -                   -                   -               1,048,620         (1,048,620) -                    (1,048,620) -                     -                   -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                   -                   -               26,403               128,720,396    -                    128,720,396     128,746,799     11,940             128,758,739     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                   -               150,254,681     127,671,776    -                    127,671,776     277,926,457     25,436,346     303,362,803     

เงินปันผลจ่าย 27 -                   -                   -               (67,082,258)      -                      -                     -                      (67,082,258)      -                   (67,082,258)      

เงินปันผลจ่ายส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                   -                   -               -                     -                      -                     -                      -                     (24,830,484) (24,830,484)      

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                   -                   -               -                     -                      -                     -                      -                     400                  400                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 191,663,591   17,423,768     19,200,000 1,528,457,128  1,613,090,214 105,635,805    1,718,726,019  3,475,470,506  460,339,402   3,935,809,908  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัทย่อยภายใต้ ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ

การควบคุมเดียวกัน ของบริษัท ควบคุม

รายการอื�นของการ

เปลี� ยนแปลงที�เกิดจากผู้ถือหุ้น ส่วน

การถือหุ้นใน ส่วนของ ส่วนได้เสีย

กําไรสะสม การเปลี�ยนแปลงสัดส่วน รวม ของผู้มี

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี� ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
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(หน่วย : บาท)

รายการอื�นของการ

เปลี�ยนแปลงที�เกิดจากผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ การเปลี�ยนแปลงสัดส่วน รวม รวม

ทุนที�ออก ส่วนเกิน ทุนสํารอง จัดสรร เงินลงทุนในบริษัทย่อย องค์ประกอบอื�น ส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 191,663,591   17,423,768     19,200,000     1,373,898,936     986,953,819      105,635,805                            1,092,589,624         2,694,775,919    

กาํไรสาํหรับปี -                   -                   -                   132,718,118        -                       -                                            -                             132,718,118        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                   -                   -                   -                             (11,258,859)       -                                            (11,258,859)             (11,258,859)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                   -                   132,718,118        (11,258,859)       -                                            (11,258,859)             121,459,259        

เงินปันผลจ่าย 27 -                   -                   -                   (61,332,349) -                       -                                            -                             (61,332,349)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 191,663,591   17,423,768     19,200,000     1,445,284,705     975,694,960      105,635,805                            1,081,330,765         2,754,902,829    

กาํไรสาํหรับปี -                   -                   -                   149,179,658        -                       -                                            -                             149,179,658        

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินไปยงักาํไรสะสมจากการจาํหนา่ย -                   -                   -                   1,048,620            (1,048,620)         -                                            (1,048,620)               -                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                   -                   -                   26,403                  134,381,598      -                                            134,381,598            134,408,001        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                   -                   150,254,681        133,332,978      -                                            133,332,978            283,587,659        

เงินปันผลจ่าย 27 -                   -                   -                   (67,082,258)         -                       -                                            -                             (67,082,258)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 191,663,591   17,423,768     19,200,000     1,528,457,128     1,109,027,938   105,635,805                            1,214,663,743         2,971,408,230    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคา

ที�ดิน

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 174,604,064  157,430,425   149,179,658   132,718,118 

ปรับกระทบกาํไรกอ่นภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

หนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ) 311,293          (687,177)          -                    -                  

โอนกลับขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที�จะได้รับ (1,227,611)     (264,265)          -                    -                  

โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -                  (482,011) -                    (482,011)        

ส่วนเกินพันธบตัรตัดจาํหนา่ย 7,301              7,313                3,193                3,193              

ส่วนแบง่กาํไรของบริษทัยอ่ยที�ใช้วิธีส่วนได้เสีย -                  -                    (117,000,831)  ##########

ค่าเสื�อมราคา 114,980,138  129,601,712   27,837,902      27,618,380    

ค่าเสื�อมราคา-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7,714,349      7,462,305        1,016,976        1,016,976      

ขาดทุนจากการด้อยค่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 437,719          -                    -                    -                  

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหนา่ยและตัดจาํหนา่ยสินทรัพย์ (2,706,032)     1,218,689        (2,570,524) (308,747)

กาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน (8,531)             (47,678) -                    -                  

(กาํไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์ (2,682,542)     4,803,820        -                    -                  

ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 2,780,112      2,406,730        1,061,373        1,045,267      

ดอกเบี�ยรับ (307,351)        (623,637) (84,712) (473,273)

ดอกเบี�ยจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่า 632,598          640,625           111,108           141,726         

ดอกเบี�ยจ่าย 8,600,663      16,623,073      9,492,600        15,302,835    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 51,886,558    39,743,543      8,314,764        8,388,155      

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี�สินดาํเนินงาน355,022,728  357,833,467   77,361,507      81,980,404    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (19,098,762)    63,743,119      (26,627,210)    21,335,655    

สินค้าคงเหลือ (443,410,381) 209,172,237   335,634           (302,915)        

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 31,113,166     19,928,658      31,113,166      19,928,658    

สินทรัพยส์ัญญาอนุพันธ์  435,684           -                    -                    -                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 702,654           1,618,109        604,051           98,396           

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื�น 1,621,816       (798,600)          (1,902,914)      (2,361,760)

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 24,514,492     (27,468,775)    (1,212,254)      (20,011,109)  

หนี�สินสัญญาอนุพันธ์ (5,239,504)      (22,966)            -                    -                  

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 1,463,020       (2,810,372)      151,167           (2,534,285)    

เงินมดัจาํรับจากค่าเช่าโกดังและที�ดิน (51,046)           571,059           (1,144,376)      353,203         

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน -                   (749,818)          -                    (732,154)        

หนี�สินไมห่มุนเวียนอื�น (346,233)         (165,268)          -                    (463,871)        

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (53,272,366)    620,850,850   78,678,771      97,290,222    

รับดอกเบี�ยรับ 347,839           621,210           84,712             553,577         

รับภาษีเงินได้ 4,985,700       2,452,659        -                    -                  

จ่ายภาษีเงินได้ (53,650,971) (49,108,268) (7,127,029) (12,508,873)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (101,589,798) 574,816,451   71,636,454      85,334,926    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับเงินให้กูยื้มระยะสั�นแกก่ิจการที�เกี�ยวข้องกนั -                   -                    -                    87,000,000    

เงินสดจ่ายเงินให้กูยื้มระยะสั�นแกก่ิจการที�เกี�ยวข้องกนั -                   -                    -                    (60,000,000)  

เงินสดจ่ายเงินให้กูยื้มระยะสั�นแกก่ิจการอื�น -                   (500,000)          -                    -                  

เงินสดรับจากเงินปันผล -                   -                    54,901,768      53,760,020    

เงินสดจ่ายซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (901,191)         (88,834)            (901,191)          (88,834)          

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (36,672,081)    (43,007,196)    (2,435,717)      (14,477,133)  

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,115,536       3,384,636        4,000,000        30,927           

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                   2,000,000        -                    2,000,000      

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (31,457,736)    (38,211,394)    55,564,860      68,224,980    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 310,621,733   (284,858,278)  (84,998,602)    12,000,000       

เงินสดจ่ายเจ้าหนี�ทรัพยสิ์น (4,085,035)      (4,089,150)       (410,108)         (3,382,218)        

เงินสดรับเงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั -                    -                    120,000,000   78,000,000       

เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั -                    -                    (28,000,000)    (17,000,000)      

เงินสดรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                    50,007,633      -                   50,007,633       

เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (56,400,000)    (186,400,000)  (56,400,000)    (186,400,000)   

เงินสดจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่า (6,239,211)      (5,871,108)       (1,058,148)      (1,058,149)        

เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจ่าย (8,392,963) (16,666,418) (9,451,888) (15,351,190)

เงินปันผลจ่าย (67,082,258)    (61,332,349)    (67,082,258) (61,332,349)

เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที�ไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย(24,830,484)    (24,486,151)    -                   -                     

เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที�ไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 400                   -                        -                   -                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 143,592,182   (533,695,821)  (127,401,004) (144,516,273)   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 10,544,648      2,909,236        (199,690)         9,043,633         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 120,198,005   117,288,769    12,891,456     3,847,823         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 130,742,653   120,198,005    12,691,766     12,891,456       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

 งบการเงินรวม
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บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 256� 
     

 

1. ขอ้ความทั�วไป 
 

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

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์มื�อวนัที� �� กนัยายน ���� ทะเบียนนิติบุคคลเลขที� ����/���� 

ต่อมาไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� ทะเบียนนิติบุคคล

เลขที� ������������� บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� 

สํานกังานตั�งอยูเ่ลขที� �� หมู่ � ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ตาํบลสําโรงกลาง อาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) โดยบริษทัดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนถ่าย

และขนส่งนํ� าตาลและสินคา้เกษตรบางประเภท ให้เช่าที�ดิน ให้เช่าคลงัสินคา้และทรัพยสิ์นอื�น ประกอบ

กิจการคา้ที�ดิน ทาํการจดัสรรที�ดิน และทาํการก่อสร้างสิ�งปลูกสร้างอยา่งอื�นบนที�ดินเพื�อจาํหน่าย ให้เช่า 

เช่าซื�อเพื�อเป็นสถานที�อยูอ่าศยั สถานที�ทาํการ อาคารพาณิชย ์และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ที� �.� 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นในอตัรา

ร้อยละ ��.�� ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินนี�นาํเสนอเพื�อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื�อใชใ้นประเทศไทย และจดัทาํเป็นภาษาไทย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ�นเพื�อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที�ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

2.2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ� นตามหลักการบัญชีที� รับรองทั�วไปภายใต้

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. ���� ซึ� งหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ� งจดัตั�ง

ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ���� ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกาํหนดของ

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงาน

ทางการเงิน 
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การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ลงวนัที� �� ธนัวาคม ���� ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. ���� 
 

งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบาย

การบญัชี 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงที�มีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 

ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตีความมาตรฐานการบญัชี และตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง รวมถึง

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน(ใหม่) ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� � มกราคม ���� มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื �อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและปรับปรุงคาํนิยามและขอ้กาํหนดทางการบญัชี การนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั 
 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั 

ซึ� งมีผลบังคับใช้สาํหรับงบการเงินที� มีรอบระยะเวลาบัญชีที� เ ริ� มในหรือหลังว ันที�  �  

มกราคม ���� เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดั

ใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั�วคราวกบัผูใ้ช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่

มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั 
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2.4  ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลย

พินิจ การประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบาย

และการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกับสินทรัพย ์หนี� สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อ

สมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจยัต่าง ๆ ที�ผูบ้ริหารมีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้

สภาวการณ์แวดลอ้มนั�น ดงันั�น ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอ

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที�ประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและ

ในงวดอนาคตที�ไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหนี� สินตามสัญญาเช่า 
 

ในการประมาณการรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประมาณการการใชสิ้ทธิเลือกซื�อหรือสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา รวมถึงอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้ของสินทรัพยอ์า้งอิง และตอ้งทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 
 

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืนตํ�ากว่ามูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 
 

สัญญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ากรณีบริษทัผูใ้ห้เช่า ว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือ

สัญญาเช่าเงินทุนฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อ

พิจารณาว่ากลุ่มบริษทัได้โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าว

แลว้หรือไม่ 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 
 

ในการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�น และการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี�ยวกบัปัจจยัทาง

เศรษฐกิจที�มีผลต่อความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน 
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ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
 

ค่าเผื�อมูลค่าลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินคา้จากผลขาดทุน

ที�อาจเกิดขึ�น ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นโดยใช้

การวิเคราะห์อายุสินคา้คงเหลือ และสถานะการขายสินคา้คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม 

การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานที�แตกต่างกนั อาจมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงจาํนวนค่าเผื�อ

การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในอนาคต 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 
 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณ

อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ที�ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 
 

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที�คาดวา่

จะไดรั้บคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�

เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี

และขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็น

จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งขอ้สมมติฐานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคิดลด 

จาํนวนเงินเดือนที�คาดว่าจะเพิ�มขึ�นในอนาคต อตัราการหมุนเวียนพนกังานและปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง

ในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกาํหนดอตัราคิดลดฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาถึงอตัราดอกเบี�ยที�สะทอ้น

ถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามผลประโยชน์หลงัการเลิกจา้งงานที�เกิดขึ�นจริง

นั�นอาจแตกต่างไปจากที�ประมาณไว ้
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คดีความ 
 

กลุ่มบริษทัมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 
 

การประมาณการในเรื�องอื�นๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนที�เกี�ยวขอ้งของหมายเหตุประกอบ

งบการเงินนี�  

 

�. หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
 

�.� งบการเงินรวมนี� จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย � แห่ง (“กลุ่มบริษทั”) โดยมี

สัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดงันี�  
 

 อตัราร้อยละ 

ของการถือหุน้ 

จดัตั�งขึ�น 

ในประเทศ 

ประเภทกิจการ 

 25�4 2563   

บริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้โดยตรง     

บริษทั ที เอส จี เทรดดิ�ง จาํกดั ��.�� ��.�� ไทย ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละประกอบธุรกิจซื�อมาขายไป 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั ��.48 ��.48 ไทย ธุรกิจใหเ้ช่าไซโลและคลงัสินคา้ และประกอบธุรกิจโรงกลั�นนํ� ามนัปาลม์  

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) �8.86 �8.86 ไทย ธุรกิจผลิต และจาํหน่ายแป้งขา้วสาลี 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ��.�� ��.�� ไทย ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินคา้ 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ��.�� ��.�� ไทย ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์กระสอบพลาสติก เสน้ใยพลาสติก 

และผลิตภ ัณฑ์จ า ก เม ็ดพ ล า สติก  และให้บริกา รท่า เทีย บ เ รื อ 

บริการขนถ่ายสินคา้สาํหรับเรือบรรทุกสินคา้ 

บริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้โดยออ้ม     

บริษทั ทีเอสเอม็ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 65.62 - ไทย ธุรกิจจดัหาและบริหารแรงงาน 

 

�.� บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น 
 

3.3 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

3.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยสิ�นสุดวนัเดียวกนักบับริษทั 
 

3.5 ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหวา่งกลุ่มบริษทั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และทุนเรือนหุ้นของบริษทัย่อย

ไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั�นที�มี

สภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน � เดือนนับจากวนัที�ได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

4.2 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 
 

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�นแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บชาํระ โดยรับรู้เมื�อเริ�มแรกด้วย

จาํนวนเงินของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รับชาํระ ในกรณีที�มีส่วนประกอบด้าน

การจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน 
 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�

คาดวา่จะเกิดขึ�น ลูกหนี�การคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัที�ครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายที�คาดวา่

จะเกิดขึ�นจะขึ�นอยูก่บัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซึ�งมีการปรับเพื�อ

สะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี�ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที�มีผลต่อ

ความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหนี�  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุนภายใต้

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

�.� สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดงันี�  
 

- สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

(FVOCI) หรือผา่นกาํไรขาดทุน (FVPL) และ 
 

- สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

ในการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือ

หนี� สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือ

หกัดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซึ� งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินนั�น 

ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนนั�น

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 
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ตราสารหนี�  
 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี� ขึ�นอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ของ

กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์

ทางการเงิน การวดัมูลค่าตราสารหนี�สามารถทาํได ้3 วิธี โดยขึ�นอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหนี�

ของกลุ่มบริษทั 
 

- ราคาทุนตดัจาํหน่าย - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมื�อกลุ่ม

บริษทัถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั�นตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงค์การถือครอง

สินทรัพยท์างการเงินเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงินซึ� งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ� งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี�ยจาก

ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้รายไดด้อกเบี�ยจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว

ตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดัรายการ

จะรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงในกาํไรขาดทุน 
 

- มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเมื�อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน

ตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื�อขายสินทรัพย์

ทางการเงิน และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ� งทาํให้เกิดกระแสเงินสด 

ซึ� งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้การ

เปลี�ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ยกเวน้ 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี�ยที�เกี�ยวขอ้งจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เมื�อมีการ

ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมที�เคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้กาํไรขาดทุน รายไดด้อกเบี�ยจากสินทรัพย์

ทางการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง รายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าแสดงในงบกาํไรขาดทุน 
 

- มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน (FVPL) - สินทรัพยท์างการเงินที�ไม่เขา้เงื�อนไขการวดัมูลค่า

ด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากตราสารหนี� ที�วดัมูลค่า FVPL จะรับรู้ในกาํไรขาดทุน ในรอบ

ระยะเวลาที�เกิดรายการ 
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กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี� เฉพาะเมื�อกลุ่มบริษทั

เปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั�น 
 

ตราสารทุน 
 

การวดัมูลค่าของตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามประเภทของ

การวดัมูลค่าไดส้องประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่า

ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (FVOCI) ซึ� งไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรขาดทุนในภายหลงั  
 

เงินปันผลที�ไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอื้�นเมื�อ

กลุ่มบริษทัมีสิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผล 
 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น

กาํไร(ขาดทุน)อื�นในกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า) ของตราสารทุนที�วดัมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ

เปลี�ยนแปลงอื�น ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี� สินทางการเงินและส่วนของเจา้ของ 
 

เครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนี� สินทางการเงินหรือ

ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสัญญา 
 

- หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาที�จะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอื�น

ใหก้บักิจการอื�น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาํระหรือเลื�อนการชาํระออกไปอยา่งไม่มีกาํหนด

ไดน้ั�น เครื�องมือทางการเงินนั�นจะจดัประเภทเป็นหนี� สินทางการเงิน เวน้แต่วา่การชาํระนั�น

สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของบริษทัเองด้วยจาํนวนตราสารทุนที�คงที� และ

เปลี�ยนกบัจาํนวนเงินที�คงที� 
 

- หากกลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัตามสัญญาหรือสามารถเลื�อนการชาํระภาระผูกพนัตาม

สัญญาไปได ้เครื�องมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 
 

ในการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของหนี� สินทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรม กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการหนี� สินทางการเงินทั�งหมดที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 
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สัญญาตราสารอนุพนัธ์ 
 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน ยกเวน้

สัญญาอนุพนัธ์ที�ใชส้าํหรับการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง 
 

การรับรู้รายการและการตดัรายการ 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

เมื�อกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเครื�องมือทางการเงินนั�น การซื�อหรือขาย

สินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซื�อขาย ซึ� งเป็นวนัที�กลุ่มบริษทัตกลงที�จะซื�อ

หรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเมื�อสิทธิตามสัญญาที�จะไดร้ับ

กระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเมื�อกลุ่มบริษทัโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

และเป็นการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดของสินทรัพยท์าง

การเงิน หนี� สินทางการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเมื�อหนี� สินทางการเงินนั�นสิ�นสุดลง 
 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของตราสารหนี�ทั�งหมดที�ไม่ไดว้ดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณจาก

ผลต่างของกระแสเงินสดที�จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั�งหมดที�บริษทัคาดว่าจะ

ไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�ไดม้า  
 

ในกรณีที�ความเสี�ยงด้านเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ได้เพิ�มขึ�นอย่างมีนยัสําคญันบัตั�งแต่การรับรู้

รายการเริ�มแรก บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที�

อาจจะเกิดขึ�นใน �� เดือนขา้งหน้า ในขณะที�หากความเสี�ยงด้านเครดิตของสินทรัพยเ์พิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสําคญันับตั�งแต่การรับรู้รายการเริ�มแรก บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้วยจาํนวนเงินที�เท่ากบั

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายทีุ�เหลืออยูข่องเครื�องมือทางการเงิน  
 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื�อกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแส

เงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 
 

4.4 สินคา้คงเหลือ แสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และปรับ

ด้วยค่าเผื�อสินค้าเคลื�อนไหวช้าหรือล้าสมัย ซึ� งประมาณการจากสินค้าแต่ละชนิดที�คาดว่าจะ

เสื�อมสภาพ (ถา้มี) โดยราคาทุนของสินคา้คงเหลือแสดงตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 
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ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที�ซื�อ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื�นเพื�อให้สินคา้อยู่

ในสถานที�และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตที�ผลิตเอง ตน้ทุน

สินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วย

ค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นในการขาย 
 

4.5 ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่

ตามวธีิเฉพาะเจาะจง ประกอบดว้ย มูลค่าที�ดิน ค่าถมที�ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

และค่าใชจ่้ายโดยตรงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งสินคา้และพร้อมที�จะขาย 
 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม

บนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย  
 

4.7 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า

หรือมูลค่าที�เพิ�มขึ�นหรือทั�งสอง ทั�งนี� ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหา

สินคา้หรือให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงาน กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุนในราคาทุน หลงัจากนั�นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ย

ราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อผลขาดทุนการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือของ

สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี�  
 

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ��-��, 50 ปี 

- ส่วนปรับปรุงที�ดิน �� ปี 

- ท่าเรือ และลานวางตู ้ 10, �� ปี 
 

ค่ าเสื� อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่ มีการคิดค่าเสื� อมราคา

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประเภทที�ดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยใ์นกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 
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การโอนเปลี�ยนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไปเป็นที�ดินและอาคารที�มีไวใ้ช้งาน 

ใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานและจะวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของที�ดิน

และอาคาร 
 

4.8 ที�ดินแสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่หักดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาที�ตีใหม่หมายถึง

มูลค่ายุติธรรมซึ� งกาํหนดจากราคาตลาด ณ วนัที�มีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วย

ราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างที�

กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การจดัหาสินทรัพยน์ั�นให้อยูใ่นสภาพที�พร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรื� อถอน 

การขนยา้ย การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 
 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายุการให้ประโยชน์

ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ� งมีนโยบายที�จะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ

ประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครั� งคราว เพื�อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน

แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอยา่งมีสาระสําคญั มูลค่าของสินทรัพยส่์วนที�ตีเพิ�มขึ�นสุทธิจากหนี� สิน

ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นภายใต ้“ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

ที�ดิน” (ในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น) เวน้แต่สินทรัพยชิ์�นเดียวกนันั�นจะเคยมีการตีมูลค่า

ลดลงและบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนมาก่อน กรณีดงักล่าวจะบนัทึกมูลค่าที�ตีเพิ�มขึ�นในครั� งหลงั

ไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเฉพาะจาํนวนที�เกินกว่าส่วนที�ตีมูลค่าลดลงซึ� งเคยบนัทึกไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุน กรณีที�มูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกมูลค่าที�ลดลงในกาํไรหรือ

ขาดทุนสําหรับมูลค่าที�ลดลงเฉพาะจาํนวนที�ลดลงมากกวา่ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยชิ์�นเดียวกนั

นั�นที�เคยบนัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
 

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นในภายหลงั ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของ

มูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะ

ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั�น

ไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ ชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที�เกิดขึ�น

ในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ�นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
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ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์

แต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�  
 

- อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ�งปลูกสร้าง ��-�� ปี 

- ส่วนปรับปรุงที�ดิน �� ปี 

- ถนน 5, 15, 17 และ 19 ปี 

- ท่าเรือ และลานวางตู ้ ��-�� ปี 

- เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 3-30 ปี 

- ยานพาหนะ, เรือขนสินคา้ �-�� ปี 
 

ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดิน

งานระหวา่งก่อสร้าง และเครื�องจกัรระหวา่งติดตั�ง 
 

ดอกเบี�ยจ่ายที�เกิดจากเงินที�กูย้ ืมมาโดยเฉพาะเพื �อใชใ้นโครงการระหวา่งก่อสร้างและ

ระหวา่งติดตั�ง ไดน้าํไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้างดงักล่าวจนกวา่จะอยู่ในสภาพ

พร้อมใชง้านตามวตัถุประสงค ์
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ

คาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการ

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อกลุ่มบริษทั

ตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 
 

การโอนจากอสังหาริมทรัพยที์�มีไวใ้ชง้านไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนใชมู้ลค่าตามบญัชี 

ณ วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการใชง้าน 
 

4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั�น ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ ค่าตดั

จาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที�คาดวา่จะ

ได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั� นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน โดยเริ� มตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพย์นั� นพร้อมที�จะให้

ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี�  
 

- โปรแกรมบญัชี �� ปี 
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4.10 สัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่า - กรณีบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญาเช่านั�นเป็นการให้สิทธิใน

การควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์�ระบุสําหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ� งประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่า

จากการวดัมูลค่าเริ�มแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่ายชาํระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเริ�มมีผลหรือ

ก่อนวนัที�สัญญาเริ�มมีผล ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกใด ๆ ที�เกิดขึ�น และประมาณการตน้ทุนที�จะเกิดขึ�น

สําหรับผูเ้ช่าในการรื�อและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยอ์า้งอิง หรือ

การบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามที�กาํหนดไว ้หกัดว้ยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ไดรั้บใด ๆ 
 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�ยงัไม่ได้

จ่ายชาํระ ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล ซึ� งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญาเช่าหากอตัรานั�น

สามารถกาํหนดได้ทุกเมื�อ แต่หากอตัรานั�นไม่สามารถกาํหนดได้ทุกเมื�อ กลุ่มบริษทัตอ้งใช้อัตรา

ดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั 
 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
 

- การจ่ายชาํระคงที� รวมถึงการจ่ายชาํระคงที�โดยเนื�อหา 

- การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรที�ขึ�นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซึ� งการวดัมูลค่าเริ�มแรกใชด้ชันีหรือ

อตัรา ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล 

- จาํนวนเงินที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิเลือกซื�อ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือก

ซื�อหรือสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่านั�น โดยราคาดงักล่าวเป็นค่าเช่าที�คาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซื�อ และ 

- การจ่ายชาํระค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล

วา่บริษทัจะยกเลิกสัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษทัจะคิด

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนบัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลจนถึงวนัสิ�นสุด

อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัสิ�นสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ�นก่อน 

อยา่งไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทัเมื�อสิ�นสุด

อายสุัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซื�อ 

กลุ่มบริษทัตอ้งคิดค่าเสื�อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลจนถึงวนัสิ�นสุด

อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชพ้ิจารณา

โดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายกุารใชป้ระโยชน์ของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง

ตามอายขุองสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท 

แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากวา่ ดงัต่อไปนี�  
 

- ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน � ปี 

- เครื�องจกัร � ปี 

- ยานพาหนะ �-� ปี 
 

หนี� สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงจาํนวนเงินที�คาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต ซึ� งอาจเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดงัต่อไปนี�  
 

- การเปลี�ยนแปลงดชันีหรืออตัราที�ใชใ้นการกาํหนดการจ่ายชาํระเหล่านั�น 

- การเปลี�ยนแปลงจาํนวนเงินที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- กลุ่มบริษทัเปลี�ยนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซื�อ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือก

ในการยกเลิกสัญญาเช่า 
 

 

เมื�อหนี� สินตามสัญญาเช่าถูกวดัมูลค่าใหม่เพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของการจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จาํนวนเงินของการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดย

การปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อยา่งไรก็ตาม ถา้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้มูลค่า

ลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลงเพิ�มเติมจากการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทั

ตอ้งรับรู้จาํนวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในกาํไรขาดทุน 
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สัญญาเช่าระยะสั�น และสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�า 
 

กลุ่มบริษทัอาจเลือกที�จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่าสําหรับ

สัญญาเช่าระยะสั� น ซึ� งเป็นสัญญาเช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ� ง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่า

ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาเมื�อเริ� มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน ในการจาํแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละครั� ง กลุ่มบริษทัตอ้งประเมินว่าสัญญานั�นโอนความ

เสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงที�ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บวา่สัญญาเช่ามีการโอน

ความเสี�ยงและผลตอบแทนทั�งหมดหรือไม่ หากเป็นไปตามนั�น สัญญาเช่าดงักล่าวจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าเงินทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั�น สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนบนัทึกเป็นลูกหนี� สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี� เบื�องต้นกับมูลค่า

ปัจจุบนัของลูกหนี� บนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุ

ของสัญญาเช่าโดยใชว้ธีิเงินลงทุนสุทธิซึ� งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที�ทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก

ที�รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหนี�สัญญาเช่าทางการเงินเริ�มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอด

อายขุองสัญญาเช่า 
 

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วน

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และตดัค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและที�ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซึ� งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ได้

จ่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 
 

4.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้

บ่งชี� ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�นหรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี� จะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน

ของสินทรัพยน์ั�นหรือหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดที�มีสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณานั�นรวมอยู ่โดย

รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ

หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดนั�น 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น ๆ ที�มีอายุการใชง้านไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนซึ�ง

ยงัไม่พร้อมใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คาํนึงว่าจะมีขอ้บ่งชี� ของการด้อยค่าเกิดขึ�น

หรือไม ่
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนทนัที 
 

การคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

- มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ

หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั�น แลว้แต่จาํนวนใดจะ

สูงกวา่ 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดว่าจะ

ไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดที�เป็นอตัราก่อนภาษีเงินได้

ที�สะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อ

สินทรัพย ์

- สินทรัพยที์�ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ� งส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอื์�นๆ จะพิจารณา

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นมี

ความเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�รับรู้ในงวดก่อน ยกเวน้ค่าความนิยม จะถูกกลบั

รายการ หากประมาณการที�ใชใ้นการกาํหนดมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปลี�ยนแปลงไปภาย

หลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั� งล่าสุดแลว้ เพียงเพื�อใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีที�ควรเป็น (สุทธิจากค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย) หากไม่เคย

รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั�นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรขาดทุนทนัที 
 

4.12 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 
 

กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย

ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
 

กลุ่มบริษทัและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�

พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงานและผลประโยชน์จากการทาํงานเป็นระยะเวลานานตามจาํนวนปีที�กาํหนด ซึ� งกลุ่มบริษทัถือวา่

เงินชดเชยและผลประโยชน์ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
 

กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี� สินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาต 

วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไวพ้ิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการ

ได้รับผลประโยชน์เพิ�มขึ� น และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื�อรวมเป็นภาระผูกพนั

งวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายงุานเฉลี�ยจนกวา่ผลประโยชน์

ที�ปรับเปลี�ยนนั�นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนกังาน 
 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) รับรู้เป็นรายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดขึ�น 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที�มีการแกไ้ขโครงการ

หรือลดขนาดโครงการ 
 

4.13 ประมาณการหนี� สิน จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระหนี� สินเกิดขึ�นจาก

ขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระผกูพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระหนี� สินดงักล่าว โดย

ภาระหนี� สินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินได้อย่างน่าเชื�อถือ ถ้าผลกระทบดงักล่าวเป็น

นยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด

ในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพื�อให้สะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� ง

แปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน 
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4.14 การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหวา่ง

เงินลงทุนตามสัดส่วนของบริษทัยอ่ยที�เปลี�ยนแปลงกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย ซึ� งเกิดจาก

การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อย โดยผลต่างดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะ

การเงินภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้และตดัจาํหน่ายเมื�อมีการขายเงินลงทุน 
 

4.15 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย หมายถึง มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

สุทธิของบริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที�ไม่ไดเ้ป็นของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�

ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยแยกแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิของส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั

ยอ่ยแยกแสดงในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
 

4.16 รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ โดยมีนโยบายดงันี�  
 

4.�6.� รายไดจ้ากการขายและให้บริการ รับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือ

บริการใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบสินคา้และบริการ รายไดจ้ากการขายและ

ให้บริการแสดงตามมูลค่าที�ไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้และบริการที�ไดส่้งมอบ 

หลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 
 

4.�6.2 รายไดค้่าเช่ารับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราที�ระบุในสัญญาตามวธีิเส้นตรงในแต่ละ

สัญญาบริการ 
 

4.�6.3 รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมที�ดิน รับรู้เป็นรายได ้เมื�องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา และ

มีการโอนกรรมสิทธิ� แก่ผูซื้�อเรียบร้อยแลว้ 
 

4.�6.4 เงินปันผลรับรู้รายไดเ้มื�อมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

4.�6.5 รายไดด้อกเบี�ยรับรับรู้รายไดต้ามงวดระยะเวลา 
 

�.��.� เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะรับรู้เมื�อมีความเชื�อมั �นอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะปฏิบตัิตาม

เงื�อนไขของเงินอุดหนุนที�กาํหนดไวแ้ละจะไดร้ับเงินอุดหนุนนั�น กลุ่มบริษทัรับรู้เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายไดอ้ยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาที�รับรู้ตน้ทุนที�เงินอุดหนุน

นั�นจ่ายให้เป็นการชดเชย โดยรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นส่วนหนึ�งของรายไดใ้น

กาํไรหรือขาดทุน 
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4.17 การรับรู้ค่าใชจ่้ายมีดงันี�  
 

4.17.1 ตน้ทุนขายบา้นพร้อมที�ดิน คาํนวณโดยแบ่งสรรตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั�งหมดที�

คาดว่าจะเกิดขึ�น (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริง) ให้กบับา้นพร้อมที�ดินที�ขายได้ตาม

เกณฑพ์ื�นที�ที�ขายแลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในกาํไรหรือขาดทุน 
 

4.17.2 ตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบี�ยจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนในงวดที�ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเกิดขึ�น ยกเวน้ในกรณีที�มีการบนัทึกเป็นส่วนหนึ�งของ

ตน้ทุนสินทรัพยอ์นัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิต

สินทรัพยด์งักล่าวเพื�อให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือเพื�อขาย  
 

4.17.� ค่าใชจ่้ายอื�นบนัทึกตามเกณฑ์คงคา้ง 
 

4.18 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที� เกี�ยวข้องกับรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซึ� งจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือรับรู้

โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�

เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือที�คาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน

สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้มื�อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี 

รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุน

ทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 
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กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า

กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือ

บางส่วนมาใชป้ระโยชน ์
 

ในงบการเงินรวม สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะแยกพิจารณาของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั และบริษทัจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีของบริษทัหนึ�งในกลุ่มบริษทัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของอีก

บริษทัหนึ�งในกลุ่มบริษทัไดก้็ต่อเมื�อบริษทัทั�งสองมีสิทธิตามกฏหมายที�จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษี

ดว้ยจาํนวนสุทธิจาํนวนเดียวได ้และบริษทัทั�งสองตั�งใจที�จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษีเงินไดด้ว้ยจาํนวน

สุทธิจาํนวนเดียว และบริษทัทั�งสองตั�งใจจะรับชาํระสินทรัพยห์รือชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 
 

4.19 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกและเรียกชาํระในระหวา่งปี 
 

4.20 รายการที�มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี�ยน 

ณ วนัที�เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ�นปี 

แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั�น ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าว

แสดงรวมไวเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 
 

4.21 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและ

บุคคล ซึ� งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบั

กลุ่มบริษทัผูบ้ริหารที�สําคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัที�มีอาํนาจในการวางแผนและ

ควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว ซึ� งมี

อาํนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที�บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจ

ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

4.22 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงานธุรกิจเป็น

ส่วนธุรกิจที�จดัหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการที�มีความเสี�ยงและผลตอบแทนซึ� งแตกต่างไปจากความเสี�ยง

และผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการที�ใหข้องส่วนธุรกิจอื�น 
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4.23 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�

จะตอ้งจ่ายเพื�อโอนหนี� สินใหผู้อื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้�อ

และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง

ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

ให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทั

จะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม

ใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นใหม้ากที�สุด 
 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ

หนี� สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ดงันี�  
 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น 
 

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานที�มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

 

5. ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี 
 

ในปี ���� บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีการตีราคาวตัถุดิบและ

สินคา้ระหว่างผลิตประเภทนํ� ามนัปาล์ม จากเดิมซึ� งบนัทึกดว้ยวิธีถวัเฉลี�ยแบบเคลื�อนที�และถวัเฉลี�ยถ่วง

นํ� าหนกัมาเป็นวิธีเขา้ก่อนออกก่อน เพื�อให้สะทอ้นผลการดาํเนินงานไดอ้ย่างชดัเจนเหมาะสม โดยการ

เปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว บริษทัยอ่ยปรับปรุงกาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที� � มกราคม ���� 

เพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาท และกาํไรสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� ลดลงจาํนวน �.�� ลา้น

บาท ซึ� งผลกระทบดงักล่าวไม่มีสาระสําคญั บริษทัจึงรับรู้ผลกระทบดงักล่าวเขา้งบกาํไรขาดทุนรวมและ

งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ����  
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�. รายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรายการบญัชีที�เกิดขึ�นกบักิจการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้ และเกณฑ์ตามที�ตกลงร่วมกนั

ระหวา่งบริษทัและบริษทัเหล่านั�น ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  
 

�.� สินทรัพยแ์ละหนี� สินระหวา่งกนั 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ���3  ����  ���3 

- ลูกหนี�การคา้        

บริษทัยอ่ย -  -  ��,���,���  �,���,��� 

บริษทัร่วม -  ���,���  -  - 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 10,276,407  �,���,���  �,���,���  �,���,��� 

รวม 10,276,407  �,���,���  31,781,595  �,���,��� 
       

- ลูกหนี� อื�น        

บริษทัยอ่ย -  -  11,616,039  �,���,��� 

บริษทัร่วม 106,746  ���,���  -  - 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 19,137  �,���  19,137  �,��� 

รวม 125,883  ���,���  11,635,176  �,���,��� 
     

- เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั    

(ในรูปตั�วสัญญาใชเ้งินอาย ุ� เดือน)        

บริษทัยอ่ย        

ยอดตน้ปี -  -  -  27,000,000 

ใหกู้ย้มืเพิ�มระหว่างปี -  -  -  60,000,��� 

รับชาํระหวา่งปี -  -  -  (87,000,000) 

ยอดปลายปี -  -  -  - 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (รายไดค่้าเช่าคา้งรับ)       

บริษทัยอ่ย -  -  29,944,899  ��,���,��� 
     

- เจา้หนี�การคา้        

บริษทัยอ่ย -  -  514,126  ���,��� 
        

- เจา้หนี� อื�น        

บริษทัยอ่ย -  -  2,151,74�  ���,��� 

บริษทัร่วม 785,109  ���,���  -  - 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,153,900  ���,���  1,153,900  ���,��� 

รวม 1,939,009  �,���,���  3,305,64�  �,���,��� 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ���3  ����  ���3 

- เงินมดัจาํรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  18,655,974  ��,���,��� 

บริษทัร่วม 950,000  ���,���  400,000  ���,��� 

รวม 950,000  ���,���  19,055,974  ��,���,��� 
 

    

- เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั        

(ในรูปตั�วสัญญาใชเ้งินอาย ุ� เดือน)        

บริษทัยอ่ย        

ยอดตน้ปี -  -  78,000,000  - 

กูย้มืเพิ�มระหวา่งปี -  -  120,000,000  ��,���,��� 

จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  (28,000,000)  - 

ยอดปลายปี -  -  170,000,000  ��,���,��� 
     

- เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั        

(ในรูปตั�วสัญญาใชเ้งินและสัญญาเงินกูอ้าย ุ�-�� ปี)       

บริษทัยอ่ย        

ยอดตน้ปี -  -  120,000,000  ���,���,��� 

จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  -  (��,���,���) 

รวม -  -  120,000,000  ���,���,��� 

หกั  ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -  -  (27,000,000)  (��,���,���) 

ยอดปลายปี -  -  93,000,000  ��,���,��� 

 

�.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �1 ธนัวาคม ���� และ ���� 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

- รายไดค่้าเช่าโกดงั        

บริษทัยอ่ย -  -  42,488,585  ��,���,��� 
     

- รายไดค่้าเช่าที�ดินและเช่าถงัโมลาส        

บริษทัยอ่ย -  -  52,665,271  ��,���,��� 
     

- รายไดค่้าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  1,895,687  �,���,��� 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 2�,���,��6  ��,���,���  23,072,984  ��,���,��� 

รวม 2�,���,���  ��,���,���  24,968,671  ��,���,��� 



212 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

- รายไดค่้าเก็บรักษาสินคา้        

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั �,���,���  �,���,���  -  - 
     

- รายไดจ้ากงานท่าเทียบเรือ     

บริษทัร่วม 2,272,442 �,���,��� - - 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 38,807,989 ��,���,��� - - 

รวม 41,080,431  ��,���,���  -  - 
     

- รายไดอื้�น        

บริษทัยอ่ย -  -  12,529,934  ��,���,��� 

บริษทัร่วม 115,397  �,���,���  -  �,��� 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 83,707  ��,���  83,707  ��,��� 

รวม 199,104  �,���,���  12,613,641  ��,���,��� 

- ค่าขนถ่ายและใหบ้ริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  2,555,446  ���,��� 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,329  �,���,���  4,329  �,���,��� 

รวม 4,329  �,���,���  2,559,775  �,���,��� 
     

- ค่าจา้งบริหารงานท่าเทียบเรือ        

บริษทัร่วม 31,971,969  ��,���,���  -  - 
     

- ส่วนลดจ่าย        

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,224,435  ���,���  1,224,435  ���,��� 
     

- ค่าใชจ่้ายอื�น        

บริษทัยอ่ย -  -  2,562,001  �,���,��� 
     

- ตน้ทุนขาย        

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  ���,���  -  - 
    

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั       

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 80,492,176  ��,���,���  39,392,571  ��,���,��� 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,145,273  �,���,���  1,506,867  �,���,��� 

รวม 82,637,449  ��,���,���  40,899,438  ��,���,��� 
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�.3 นโยบายการกาํหนดราคา 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  
 

รายการ นโยบายการคิดราคา 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาและเงื�อนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกทั�วไป 

รายไดค้่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ,  

   รายไดค้่าเก็บรักษาสินคา้, รายไดอื้�น 

ราคาและเงื�อนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกทั�วไป 

รายไดค้่าเช่า ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 

รายไดกิ้จการท่าเทียบเรือ ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั, ราคาและเงื�อนไขทางการคา้เดียวกนักบั 

    บุคคลภายนอกทั�วไป 

ดอกเบี�ยรับ อตัราร้อยละของเงินฝากประจาํบวก �.�� ต่อปีและอตัราร้อยละ 2.25-4.00 ต่อปี 

การซื�อ-ขายสินทรัพยร์ะหวา่งกนั ตามราคาประเมินจากบุคคลภายนอกและราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ค่าจา้งบริหารงานท่าเทียบเรือ ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 

ค่าขนถ่ายและใหบ้ริการ ราคาและเงื�อนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกทั�วไป 

ค่าใชจ่้ายอื�น ราคาและเงื�อนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกทั�วไป 

ดอกเบี�ยจ่าย อตัราร้อยละของเงินฝากประจาํบวก �.�� ต่อปีและอตัราร้อยละ �.���-�.�� ต่อปี 

การคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อระหวา่งกนั ตามที�จ่ายจริง 
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�.� ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

รายชื�อบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�จดัตั�งขึ�นที�ประเทศไทย  

บริษทั ที เอส จี เทรดดิ�ง จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีเอสเอม็ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ปู่เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

บริษทั นํ� าตาลราชบุรี จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั โรงงานนํ� าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั�นแนล 

   ชูการ์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เคเอสแอล.อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั โงวฮก จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 

บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 
  

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�จดัตั�งขึ�นที�ประเทศสิงคโ์ปร์  

บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยเป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วม 
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�. สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน 
 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจที�ใช้

จดัการสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ทางการเงินที�มีสาระสาํคญัดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 มลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน  ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 2564  256�  2564  256� 

        

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  ���,742,653  ���,198,005 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น -  -  254,908,239  236,161,258 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการอื�น -  -  ���,���  ���,��� 

สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ ์ 2,683,868  435,684  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น -  -  816,580  823,881 
        

หนี� สินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -  -  607,621,733  297,000,000 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  109,291,487  86,508,539 

หนี� สินสญัญาอนุพนัธ์ 1,326  5,239,504  -  - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  13,318,538  14,612,107 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  79,500,000  135,900,000 

หนี� สินตามสญัญาเช่า -  -  16,741,093  18,283,535 

เงินมดัจาํรับ -  -  2,024,158  2,075,204 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 2564  2563 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,691,766  12,891,456 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 47,929,374  21,302,164 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 357,243  360,436 
    

หนี� สินทางการเงิน    

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 180,001,398  265,000,000 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 170,000,000  ��,���,��� 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 18,501,006  ��,778,841 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 120,000,000  120,000,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 79,500,000  135,900,000 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 2,667,283  3,614,323 

เงินมดัจาํรับ 18,856,301  20,000,677 

 

�. ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบักระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

�.1 รายการที�ไม่เป็นตวัเงินที�มีสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงันี�  
 

  (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 256� 256� 256� 256� 

ซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

ซึ� งยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 2,154,322 �,���,��� 

 

303,815 

 

���,��� 

การไดม้าซึ� งสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 4,130,104 - - - 

โอนสินคา้คงเหลือเป็นที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - ���,��� - - 

โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 1,433,863 �,���,��� (5,178,816) �,���,��� 

โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,207,500 - - - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าลดลง 

จากการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า (65,933) - - - 
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�.� เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

เงินสด ���,��� 264,555 27,245 17,893 

เงินฝากกระแสรายวนั ��,���,��� 59,148,996 1,735,844 585,855 

เงินฝากออมทรัพย ์ ���,���,��� 55,114,882 10,675,755 12,287,708 

เช็คในมือ ���,��� 5,669,572 252,922 - 

รวม ���,���,��� 120,198,005 12,691,766 12,891,456 

 

�. ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

ลกูหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ��,���,���  7,136,120 31,781,595 7,683,602 

ลกูหนี�การคา้กิจการอื�น ���,���,���  237,430,966 �,304,416 5,161,047 

รวมลกูหนี�การคา้ ���,���,���  244,567,086 34,086,011 12,844,649 

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนลกูหนี�การคา้ (��,���,6��) (1�,587,608) - - 

ลกูหนี�การคา้-สุทธิ ���,���,���  226,979,478 34,086,011 12,844,649 

      

ลกูหนี� อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ���,���  ���,��� 11,635,176 5,792,747 

ลกูหนี� อื�นกิจการอื�น �,���,���  4,463,583 732,417 1,263,584 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ �,���,���  2,675,978 766,299 589,871 

รายไดค้า้งรับกิจการอื�น ���,���  829,08� 3,538 328,079 

เงินมดัจาํจ่าย 143,625  684,245 120,000 303,845 

เงินทดรองจ่าย �49,745  355,107 585,933 179,389 

รวมลกูหนี� อื�น 7,200,063  9,181,780 13,843,363 8,457,515 

   รวมลกูหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 254,908,239  236,161,258 47,929,374 21,302,164 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหนี�การคา้ มีดงันี�  
 

�.� ลูกหนี�การคา้-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

ลูกหนี�การคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,939,622  2,715,445  �,999,554  3,484,319 

เกินกาํหนดชาํระ        

ไม่เกิน � เดือน 336,785  3,569,197  9,670,219  3,347,805 

มากกว่า � เดือนถึง � เดือน -  -  9,975,763  - 

มากกว่า � เดือนถึง � เดือน -  851,478  6,136,059  851,478 

รวม ��,���,���  7,136,120  31,781,595  7,683,602 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั�งแต่ � วนั ถึง �� วนั 
 

�.� ลูกหนี�การคา้-กิจการอื�น 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

ลูกหนี�การคา้ในประเทศ      

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 168,630,534  142,348,965 1,547,384 2,130,756 

เกินกาํหนดชาํระ      

ไม่เกิน � เดือน 68,665,299  77,443,514 747,219 3,008,861 

มากกว่า � เดือนถึง � เดือน 115,692  60,337 8,499 21,400 

มากกว่า � เดือนถึง � เดือน 35,727  34 - - 

มากกว่า � เดือนถึง �� เดือน 1,284  - 1,284 - 

มากกว่า �� เดือนขึ�นไป 17,881,834  17,578,116 30 30 

รวม ���,���,���  237,430,966 2,304,416 5,161,047 

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี�การคา้ (��,���,���) (17,587,608) - - 

สุทธิ 237,431,469  219,843,358 �,304,416 5,161,047 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั�งแต่ � วนั ถึง �� วนั 
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รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี�การคา้ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� 

และ ���� ดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ����  ���3 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� � มกราคม (17,587,608)  (18,274,785) 

(ตั�งเพิ�ม)โอนกลบัค่าเผื�อผลขาดทุนลกูหนี�การคา้ระหวา่งปี (���,���)  687,177 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม (��,���,���)  (17,587,608) 

 

��. สินคา้คงเหลือ 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

วตัถุดิบ 681,872,265  277,161,091  -  - 

งานระหวา่งทาํ 11,518,795  23,143,320  -  - 

สินคา้สาํเร็จรูป 20,046,535  15,4��,���  -  - 

วสัดุสิ�นเปลือง 16,186,585  5,9��,���  -  - 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 5,340,562  5,256,592  �,429,535  1,765,169 

สินคา้ระหวา่งทาง 46,787,764  11,340,502  -  - 

รวม 781,752,506  338,342,125  1,429,535  1,765,169 

หกั ค่าเผื�อการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ (750,526)  (1,978,137)  -  - 

สุทธิ 781,001,980  336,363,988  1,429,535  1,765,169 
 

รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ 

���� มีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ����  ���� 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� � มกราคม (1,978,137)  (2,242,402) 

โอนกลบัค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งปี 1,227,611  264,265 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม (750,526)  (1,978,137) 
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ตน้ทุนของสินคา้ที�บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขายสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

�� ธนัวาคม ���� และ ���� มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 

 256�  2563 

ตน้ทุนขาย �,���,���,���  �,���,���,��� 

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ (1,227,611) (���,���) 

สุทธิ 1,273,902,213  �,���,���,��� 

 

1�. ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 256�  256� 

ที�ดิน 8,860,118  15,929,517 

อสงัหาริมทรัพยที์�พฒันาแลว้เสร็จ 3,835,808  ��,879,575 

รวม 12,695,926  43,809,092 

หกั ค่าเผื�อการลดมลูค่าตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (882,018) (882,018) 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย-์สุทธิ 11,813,908  42,927,074 
 

รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อการลดมูลค่าตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

�� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ����  ���� 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� � มกราคม (882,018)  (1,364,029) 

โอนกลบัค่าเผื�อการลดมลูค่าตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งปี -  482,011 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม (882,018)  (882,018) 
 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยบ์นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขายสําหรับปีสิ�นสุด

วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 31.11 ลา้นบาท 

และ ��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั 



221 

 

��. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 256�  256�  256�  256� 

ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด-พนัธบตัรรัฐบาล 881,324  881,324  385,548  385,548 

ส่วนเกินพนัธบตัรตดัจาํหน่าย (64,744)  (��,���)  (28,305)  (��,���) 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 816,580  823,881  357,243  ���,��� 
 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดทั�งจาํนวนนาํไป

คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

 

��. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื�อบริษทั ทุน 

ชาํระแลว้ 

สดัส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

เงินลงทุน 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุน 

วิธีราคาทุน 

 ���� ���� ���� ���� ����  ����  ����  ���� 

บริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั 30,000,000 ��,���,��� 20.00 ��.�� -  -  �,���,000  �,���,000 

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม     -  -  (�,���,���)  (�,���,���) 

สุทธิ     -  -  -  - 

 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามที�แสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั 

โดยสรุป มีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 256�  256� 

สินทรัพยห์มุนเวยีน �,539,5��  13,921,811 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 10,723,7��  6,012,433 

รวมสินทรัพย ์ 18,263,���  19,934,244 

หนี� สินหมุนเวยีน (��,���,���)  (38,510,525) 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน (�,���,893)  (2,019,893) 

รวมหนี� สิน (46,78�,���)  (40,530,418) 

   สินทรัพยสุ์ทธิ (28,52�,���)  (20,596,174) 
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(หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 

 256�  256� 

รายได ้ 45,235,259  61,924,232 

ขาดทุนสาํหรับปี (7,92�,���)  (7,274,639) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -  - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี (7,92�,���)  (7,274,639) 

เงินปันผลรับระหวา่งปี -  - 
 

การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั ปู่ เจา้ 

คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จาํกดั ที�รับรู้ในงบการเงินรวม มีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 ����  ���� 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม (28,52�,���)  (20,596,174) 

สดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั (ร้อยละ) 20  20 

 (5,70�,���)  (4,119,235) 

รายการปรับปรุงอื�น 5,70�,���  4,119,235 

มลูค่าตามบญัชีของกลุ่มบริษทั ในบริษทัร่วม -  - 

 

��. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

 

รายการเคลื�อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ 

25�� ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ����  ���� 

ณ วนัที� 1 มกราคม 1,568,599,931  �,���,369,736 

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ยที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 117,000,831  102,990,215 

เงินปันผลรับระหวา่งปี (54,901,768)  (53,760,020) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในบริษทัยอ่ย 26,403  - 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม �,630,725,397  1,568,599,931 



 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มี

ดงันี�  
 

     (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  เงินปันผล 

ชื�อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนร้อยละการลงทุน เงินลงทุนวธีิส่วนไดเ้สีย  เงินลงทุนวธีิราคาทุน  สาํหรับปี 

 �� ธนัวาคม �� ธนัวาคม �� ธนัวาคม �� ธนัวาคม �� ธนัวาคม  �� ธนัวาคม  �� ธนัวาคม  �� ธนัวาคม  สิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม 

 ���� ���� ���� ���� ����  ����  ����  ����  ����  ���� 

บริษทั ที เอส จี เทรดดิ�ง จาํกดั 50,000,000 50,000,000 79.78 79.78 106,991,455  104,537,205  ��,���,���  ��,���,���  -  - 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั �00,000,000 �00,000,000 97.�� 97.�� 372,468,225  316,340,089  ���,���,���  ���,���,���  -  - 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) ���,���,061 ���,���,061 68.8� 68.8� 734,580,373  709,714,499  ���,���,���  ���,���,���  ��,901,768  52,156,680 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั 12,500,000 12,500,000 64.13 64.13 56,779,668  77,506,505  ��,���,���  ��,���,���  -  1,603,340 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั 400,000,000 400,000,000 85.90 85.90 359,905,676  360,501,633  ���,���,���  ���,���,���  -  - 

รวม     �,630,725,397  1,568,599,931  �,���,���,���  �,���,���,���  54,901,768  53,760,020 

 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ���.�� ลา้นหุ้น

เท่ากนัทั�งสองปี ซึ� งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีมูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวน �,���.�� ลา้นบาท และจาํนวน ���.�� ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� �/���� ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� มีมติอนุมติัให้

จดัตั�งบริษทั ทีเอสเอ็ม แมเนจเมน้ท์ จาํกดั ทุนจดทะเบียน �.�� ลา้นบาท โดยให้บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียน บริษทั ที เอส 

ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ � ของทุนจดทะเบียน และบริษทั ที เอส จี เทรดดิ�ง จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ � ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทั ทีเอสเอ็ม 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในวนัที� �� พฤศจิกายน 2564 

 

��� 
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บริษทัยอ่ยที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�เป็นสาระสาํคญั 
  (หน่วย : บาท) 

 

 

บริษทั 

สัดส่วนร้อยละการถือ 

ของส่วนไดเ้สีย 

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

จดัสรรใหส่้วนไดเ้สีย 

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที� 

ไม่มีอาํนาจควบคุมสะสม 

 25�� 25�� 25�� 25�� 25�� 25�� 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) ��.�� ��.�� 35,100,993 32,858,779 333,241,462 322,970,953 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามที�แสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จาํกดั (มหาชน) 

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนัโดยสรุป มีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 ����  ���� 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,040,113,717  564,985,835 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 784,197,628  817,788,929 

รวมสินทรัพย ์ 1,824,311,345  1,382,774,764 

หนี� สินหมุนเวยีน (525,203,072)  (114,245,725) 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน (239,343,143)  (241,751,608) 

รวมหนี� สิน (764,546,215)  (355,997,333) 

   สินทรัพยสุ์ทธิ 1,059,765,130  1,026,777,431 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 333,241,462  322,970,953 
 

(หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 

 256�  ���� 

รายได ้ 1,493,098,650  1,472,195,125 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 77,592,556  72,660,742 

กาํไรส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 35,089,052  32,858,779 

กาํไรสาํหรับปี 112,681,608  105,519,521 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 38,343  - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของผูถื้อหุน้ของบริษทั 77,618,958  72,660,742 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 35,100,993  32,858,779 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 112,719,951  105,519,521 
  

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 

 ����  ���� 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (271,166,463)  319,865,115 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน (18,757,983)  (9,494,170) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 300,667,577  (309,352,452) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 10,743,131  1,018,493 
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��. อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

(หน่วย : บาท) 
 

 งบการเงินรวม 

 ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 

 อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัที� � มกราคม ���� �,���,��1  �,���,���  ��,���,��� 

ซื�อเพิ�ม -  88,834  88,834 

โอนเขา้จากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ �,���,���  ��,���,���  ��,707,662 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (461,013)  (1,334,253)  (1,���,���) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 2,563,599  21,788,168  24,351,767 

ซื�อเพิ�ม 900,000  1,191  901,191 

โอนเขา้จากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,399,863  34,000  1,433,863 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  (1,476)  (1,476) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 4,863,462  21,821,883  26,685,345 
 

    

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-      

ณ วนัที� � มกราคม ���� -  (�,���,���)  (�,���,���) 

โอนเขา้จากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (11,959,232)  (11,959,232) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  94,668  94,66� 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  (194,492)  (194,492) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� -  (14,472,582)  (14,472,58�) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  (851,32�)  (851,32�) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� -  (15,323,90�)  (15,323,90�) 
    

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-      

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 2,563,599  7,315,586  9,879,18� 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 4,863,46�  6,497,97�  11,361,440 
   

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี    
 

สิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม 256�     194,492 

สิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม 256�     ���,32� 
    

มูลค่ายติุธรรม :-      

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����     40,979,621 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����     120,977,386 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที�ดิน  อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 ท่าเรือ  รวม 

ราคาทุน :-        

ณ วนัที� � มกราคม ���� 217,612,687  ��,���,���  79,494,014  ���,���,��� 

ซื�อเพิ�ม -  88,834  -  88,834 

โอนเขา้จากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 489,051  6,910,011  -  7,399,062 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (461,013)  (1,334,253)  -  (1,795,266) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 217,640,725  91,424,749  79,494,014  388,559,488 

ซื�อเพิ�ม 900,000  1,191  -  901,191 

โอนเขา้ -  -  22,609,144  22,609,144 

โอนออก -  (22,609,144)  -  (22,609,144) 

โอนเขา้(โอนออก)จากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (�,���,���)  (�,���,���)  -  (��,���,���) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  (1,476)  -  (1,476) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 216,881,516  ��,���,���  ���,���,���  378,894,459 
     

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-        

ณ วนัที� � มกราคม ���� -  (��,���,���)  (��,���,���)  (��,���,���) 

โอนเขา้จากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (5,945,986)  -  (5,945,986) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  94,668  -  94,668 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  (3,087,079)  (2,096,686)  (5,183,76�) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� -  (78,660,038)  (18,627,174)  (97,287,21�) 

โอนเขา้ -  -  (21,624,438)  (21,624,438) 

โอนออก -  21,624,438  -  ��,���,��� 

โอนเขา้(โอนออก)จากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  5,385,928  -  5,385,928 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  (�,140,629)  (2,145,114)  (5,285,743) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� -  (54,790,301)  (42,396,726)  (97,187,027) 
     

มลูค่าสุทธิตามบญัชี :-        

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 217,640,725  12,764,711  60,866,840  291,272,27� 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 216,881,516  5,119,484  59,706,432  281,707,432 
     

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี        

สิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม 256�       5,183,765 

สิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม 256�       5,285,743 
      

มลูค่ายติุธรรม :-        

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����       �,���,���,��� 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����       1,049,176,080 
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สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนก่อให้เกิด

รายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากกิจการท่าเทียบเรือ-สุทธิ ซึ� งรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามงบการเงินรวมจาํนวน 

3.88 ลา้นบาท และ 2.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน ��.�� ลา้นบาท และ 

49.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของบริษทัยอ่ยราคาตามบญัชี

จาํนวน �.�� ลา้นบาท และ �.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั ก่อสร้างบนที�ดินซึ� งเช่าจากบริษทั ซึ� งเมื�อครบกาํหนด

สัญญาหรือสัญญานี�ถูกยกเลิก ผูเ้ช่ามีหนา้ที�ส่งมอบที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง (ถา้มี) ตามสภาพที�เป็นอยู่

ในวนัที�ครบกาํหนดสัญญาเช่าที�ดินให้แก่ผูใ้หเ้ช่าเวน้แต่คู่สัญญาจะไดท้าํความตกลงเกี�ยวกบัสิ�งปลูกสร้าง

ในที�ดินที�เช่าเป็นประการอื�น 
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที�ได้รับ

ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2564 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนพฤศจิกายน ���� ซึ� งใช้วิธีเปรียบเทียบ

ราคาตลาด (Market Approach) สาํหรับการประเมินราคาที�ดิน และวิธีรายได ้(Income Approach) และ

วิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคารและสิ�งปลูกสร้าง และ ณ วนัที� �� 

ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนกุมภาพนัธ์ และกนัยายน 2559 

ซึ� งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาที�ดิน และวิธีคิดต้นทุน 

(Cost Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคารและสิ�งปลูกสร้าง สําหรับการประเมินราคาอาคารและ

สิ�งปลูกสร้าง ทั�งนี�  มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� � 
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1�. ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ 

สิ�งปลูกสร้าง 

ถนน ท่าเรือ 

และลานวางตู ้

เครื�องจกัร 

และอุปกรณ์ 

ยานพาหนะ งานระหว่าง 

ก่อสร้างและ

ติดตั�ง 

รวม 

ราคาทุน :-         

ณ วนัที� � มกราคม ���� ���,���,��� �,���,���,��� 53,920,560 220,���,��� �,���,���,��� 77,905,457 ��,���,��� �,577,283,485 

ซื�อเพิ�ม - �,���,��� ���,��� ��,��� ��,���,��� �,���,��� ��,���,��� ��,���,��� 

โอนเขา้ - ��,���,��� ���,��� ���,��� ��,���,��� ���,��� - ��,���,��� 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (��,���,���) (�,���,���) - (��,���,���) 

โอนออก - - - - - - (��,���,���) (��,���,���) 

โอนออกไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ (�,���,���) (��,���,���) - - - - - (��,���,���) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ���,���,��� �,���,���,��� ��,���,��� ���,���,��� �,���,���,��� ��,���,��� �,���,��� �,���,���,��� 

ซื�อเพิ�ม - �,���,��� - ���,��� 24,244,872 ��,��� ��,755,��� ��,826,403 

โอนเขา้ �,���,��� �,���,��� ���,��� ��,���,��� 5,544,��� - �,���,��� �1,180,��� 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (���,���) (��,���) - - (11,279,299) - - (11,421,525) 

โอนออก - (��,���,���) - - - - (7,424,���) (��,972,���) 

โอนออกไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ (�,���,���) - - - - - (��,���) (�,���,���) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ���,���,��� �,���,���,��� ��,���,��� ���,���,��� �,���,���,��� ��,���,��� ��,���,��� �,���,���,��� 
         

ผลต่างจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพิ�ม :-         

ณ วนัที� 1 มกราคม 256� �,���,���,��� - - - - - - �,���,���,��� 

โอนออก (��,���,���) - - - - - - (��,���,���) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� �,���,���,��� - - - - - - �,���,���,��� 

เพิ�มขึ�น ���,���,��� - - - - - - ���,���,��� 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (�,���,���) - - - - - - (�,���,���) 

โอนออกไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ (��,���,���) - - - - - - (��,���,���) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� �,���,���,��� - - - - - - �,���,���,��� 
         

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-         

ณ วนัที� � มกราคม ���� (�,���,���) (���,���,���) (��,���,���) (��,���,���) (�88,525,315) (�4,837,825) - (�,419,748,545) 

โอนออกไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ - ��,���,��� - - - - - ��,���,��� 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - �2,413,50� 460,595 - 32,874,09� 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (��,���,���) (�,���,���) (�,���,���) (��,���,���) (�,���,���) - (���,���,���) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� (�,���,���) (���,���,���) (��,���,���) (��,���,���) (���,���,���) (��,���,���) - (�,���,���,���) 

โอนเขา้ (�,���,���) - - (��,���,���) - - - (�6,915,071) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - ��,��� - - 9,299,271 - - 9,324,271 

โอนออก - ��,���,��� - -  - - ��,���,��� 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (���,���) (��,475,758) (���,���) (�,���,���) (�7,072,512) (�,���,���) - (���,128,815) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� (�,���,���) (���,���,���) (��,���,���) (���,���,���) (895,767,242) (41,302,783) - (�,���,���,���) 
         

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:-         

ณ วนัที� � มกราคม ���� - (�,���,��5) - - (��,���,���) - - (��,���,���) 

ลดลง - - - - ��,���,��� - - ��,���,��� 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - (�,���,���) - - (�,���,���) - - (��,���,���) 

เพิ�มขึ�น - - - - (���,���) - - (���,���) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - (�,���,���) - - (�,���,���) - - (��,���,���) 
         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-         

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� �,���,���,��� ���,���,��� �,���,��� ���,���,��� ���,���,��� ��,���,��� �,���,��� �,���,���,��� 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� �,���,���,��� ���,���,��� �,���,��� ���,���,��� ���,���,��� 39,716,530 11,312,140 �,���,���,��� 
 

        

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี         

สิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม 256�        ���,���,��� 

สิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม 256�        ���,128,815 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ 

สิ�งปลูกสร้าง 

ถนน ท่าเรือ เครื�องจกัรและ 

อุปกรณ์ 

ยานพาหนะ งานระหว่าง 

ก่อสร้างและ

ติดตั�ง 

รวม 

ราคาทุน :-         

ณ วนัที� � มกราคม ���� ���,���,��� 287,���,��4 ��,���,��� ���,���,��� 118,321,097 27,936,338 ��,���,��� �9�,250,247 

ซื�อเพิ�ม - �,���,��� ���,��� - �,���,��� - �,���,��� ��,���,��� 

โอนเขา้ - �,���,��� - - ��,���,��� - - ��,���,��� 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (���,���) - - (���,���) 

โอนออก - - - - - - (��,���,���) (��,���,���) 

โอนออกไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (���,���) (�,���,���) - - - - - (�,���,���) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���3 ���,���,��5 ���,���,��� ��,���,��� ���,���,��� ���,���,��1 ��,���,��� ���,��� ���,��9,��� 

ซื�อเพิ�ม - 489,62� - - 1,792,31� - 457,585 2,739,532 

โอนเขา้ - 450,427 286,818 - - - - 737,245 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (117,226) - - - - - - (117,226) 

โอนออก - - - - - - (737,245) (737,245) 

โอนออกไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 10,598,744 - - - - - (34,000) 10,564,744 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���4 198,851,313 291,062,45� 44,616,056 109,376,990 138,661,0�� 27,936,338 131,898 810,636,137 

         

ผลต่างจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพิ�ม :-         

ณ วนัที� � มกราคม ���� �,���,���,��� - - - - - - �,���,���,��� 

โอนออก (��,���,���) - - - - - - (��,���,���) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� �,���,���,��� - - - - - - �,���,���,��� 

เพิ�มขึ�น 185,821,535 - - - - - - 185,821,535 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,310,774) - - - - - - (�,���,���) 

โอนออกไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (17,844,537) - - - - - - (17,844,537) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 1,386,284,922 - - - - - - 1,386,284,922 
         

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-         

ณ วนัที� � มกราคม ���� - (���,���,��6) (��,���,���) (��,���,��5) (95,153,939) (5,094,313) - (316,664,464) 

โอนออกไปอสังหาริมทรัพย์เพื�อการ

ลงทุน - 

�,���,��� - - - - - �,���,��� 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - ���,��� - - ���,��� 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (��,���,���) (���,���) (�,���,���) (�,���,���) (���,���) - (��,���,���) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - (���,���,���) (��,���,���) (��,���,���) (���,���,���) (�,���,���) - (���,���,���) 

โอนเขา้ไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (5,385,928) - - - - - - (5,385,928) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (149,40�) (12,847,79�) (211,159) (1,832,946) (6,370,229) (1,140,63�) - (�2,552,159) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� (5,535,32�) (141,313,78�) (40,669,157) (58,993,227) (107,465,046) (6,846,8��) - (360,823,423) 

         

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:-         

ณ วนัที� � มกราคม ���� - (284,50�) - - - - - (284,509) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - (284,509) - - - - - (284,509) 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� - (284,509) - - - - - (284,509) 
         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-         

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� �,���,���,��3 ���,���,��� �,���,��� ��,���,��� ��,���,��4 ��,���,��� ���,��� �,���,���,��� 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 1,579,600,90� 149,464,1�� 3,946,899 50,383,763 31,196,04� 21,089,45� 131,898 1,835,813,127 
 

        

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสําหรับ

ปี 

  

 

 

 

  

 

สิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม 256�        ��,���,��� 

สิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม 256�        �2,552,159 
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ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารและงานระหว่างก่อสร้างอาคาร

โรงงานของบริษทัย่อยห้าแห่งราคาตามบญัชีจาํนวน ���.�� ลา้นบาท และ ���.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ก่อสร้างบนที�ดินซึ� งเช่าจากบริษทัซึ� งเมื�อครบกาํหนดสัญญาหรือสัญญานี� ถูกยกเลิก ผูเ้ช่ามีหน้าที�ส่งมอบ

ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง (ถา้มี) ตามสภาพที�เป็นอยู่ในวนัที�ครบกาํหนดสัญญาเช่าที�ดินให้แก่ผูใ้ห้เช่า

เวน้แต่คู่สัญญาจะไดท้าํความตกลงเกี�ยวกบัสิ�งปลูกสร้างในที�ดินที�เช่าเป็นประการอื�น 
 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยที์�คาํนวณค่า

เสื�อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจาํนวน 399.72 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 

�.�� ลา้นบาท และราคาทุนจาํนวน ���.�� ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน �.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัมีสินทรัพยที์�คาํนวณ

ค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูโ่ดยมีราคาทุนจาํนวน ���.�� ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 

�.�� ลา้นบาท และราคาทุนจาํนวน ���.�� ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 0.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนหนึ� งราคาตามบญัชี

จาํนวน �,805.09 ลา้นบาท และ �,���.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัไดป้ลดภาระจาํนองหลกัทรัพย์

รวมทั�งทรัพยสิ์นใดๆที�ไดใ้หไ้วเ้ป็นหลกัประกนัแก่ผูใ้หกู้ ้และมีขอ้ผกูพนัตามหนงัสือยนืยนั (Negative pledge) 

ที�ออกให้กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง โดยการไม่ก่อภาระผกูพนัในอาคารโรงงาน เครื�องจกัรและอุปกรณ์

ที�มีอยูใ่นปัจจุบนัและที�จะเกิดขึ�น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 18 
 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที�ดิน โดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระแห่งหนึ�งที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ� งมูลค่ายุติธรรมของที�ดินเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 

โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไดร้ับรู้การตีราคาที�ดินเพิ�ม ในงบการเงินรวม จาํนวน ���.�� ลา้นบาท และ

งบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั และรับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินซึ� งสุทธิ

จากภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน ���.�� ลา้นบาท และ ���.�� ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

และงบกาํไรเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 
 

ในปี ���� กลุ่มบริษทัไดท้บทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของ 

อาคาร และอุปกรณ์ซึ� งบนัทึกการเปลี�ยนแปลงโดยใช้วิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป งบการเงินรวมสาํหรับ

ปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� มีผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวดงันี�  
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชีก่อนทบทวน  มูลค่าตามบญัชีหลงัทบทวน  ผลต่าง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ราคาทุน ���,106,793  ���,106,793  - 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (241,644,991) (���,507,839)  13,137,152 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 334,461,802  347,598,954  13,137,152 
     

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 28,520,998  15,383,846  13,137,152 

 

��. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีรายการเคลื�อนไหวดงันี�  
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 

 เครื�องจกัรและ

อุปกรณ์ 

 ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน :-        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ��,���,���  �,���,���  �,���,���  ��,���,��� 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ��,���,���  �,���,���  �,���,���  ��,���,��� 

เพิ�มขึ�น -  -  4,130,104  4,130,104 

รายการปรับปรุงเนื�องจากเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า (65,933)  -  -  (65,933) 

ตดัจาํหน่าย - (�,���,���) -  (�,���,���) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 24,966,068  4,152,700  8,838,960  37,957,728 
        

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 -  (�,���,��3)  (���,���)  (�,���,���) 

ค่าเสื�อมราคาประจาํปี (�,���,���)  (�,���,���)  (���,�4�)  (�,���,���) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 (�,���,���)  (�,���,���)  (���,���)  (�,���,���) 

ค่าเสื�อมราคาประจาํปี (5,436,686)  (1,225,080)  (1,052,583)  (7,714,349) 

ตดัจาํหน่าย -  �,���,���  -  �,���,��� 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 (10,888,988)  (3,585,885)  (1,964,535)  (16,439,408) 
        

มลูค่าตามบญัชี :-        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 19,579,699  1,791,895  3,796,904  25,168,498 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 14,077,080  566,815  6,874,425  21,518,320 
        

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นกาํไรขาดทุนสาํหรับปี        

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563       �,���,��� 

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564       7,714,349 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 

 เครื�องจกัรและ

อุปกรณ์ 

 ยานพาหนะ  รวม 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เครื�องจกัรและอุปกรณ์  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน :-       

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563  �,���,���  �,���,���  6,077,630 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  �,���,���  �,���,���  6,077,630 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564  4,152,700  �,���,���  6,077,630 
       

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-       

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563  (�,���,��3)  (��,��8)  (�,���,���) 

ค่าเสื�อมราคาประจาํปี  (���,���)  (���,���)  (�,���,���) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  (2,838,399)  (358,828)  (3,���,���) 

ค่าเสื�อมราคาประจาํปี  (���,���)  (���,���)  (�,���,���) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564  (3,585,885)  (628,318)  (4,214,203) 
       

มลูค่าตามบญัชี :-       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  1,314,301  1,566,102  2,880,403 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564  566,815  1,296,612  1,863,427 
       

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นกาํไรขาดทุนสาํหรับปี       

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563      �,���,��� 

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564      �,���,��� 

 

��. สินเชื�อและการคํ�าประกนั 
 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� บริษทัและบริษทัย่อย ไดร้ับวงเงินสินเชื�อต่างๆ จาก

สถาบนัการเงินดงันี�  วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินหนงัสือคํ�าประกนั วงเงินกูย้มืระยะสั�น วงเงินเจา้หนี�ทรัสต์รีซีท 

เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และวงเงินกูย้ืมระยะยาว ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อที� ��, 2� และ ��.� ซึ� งบริษทัและบริษทัย่อยต้องปลดภาระจาํนองหลักทรัพย์

รวมทั�งทรัพยสิ์นใดๆ ที�ไดใ้ห้ไวเ้ป็นหลกัประกนัแก่ผูใ้ห้กูร้ายอื�นและปรับเงื�อนไขการกูย้ืมเป็น Negative 

Pledge และมีขอ้ปฏิบติัอื�นที�สาํคญัตามสัญญาสินเชื�อ ดงันี�  

�. บริษทั ตอ้งดาํรงสัดส่วนอตัราหนี� สินต่อส่วนทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 2 ต่อ �  

�. บริษทั ตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  ไม่เกินกวา่ �.� ต่อ 1  

�. บริษทั ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อทุน ไม่เกินกวา่ � ต่อ 1  

�. บริษทั ตอ้งถือหุน้ในบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ �� 
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��. เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

เงินเบิกเกินบญัชี 993,499  -  �,398  - 

เงินกูย้ืมในรูปตั�วสญัญาใชเ้งิน 230,000,000  265,000,000  180,00�,000  265,000,000 

เจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท ���,���,���  32,000,000  -  - 

รวม ���,���,���  297,000,000  ���,���,���  265,000,000 
 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในรูปตั�วสัญญา

ใชเ้งิน อาย ุ1 ถึง � เดือน และแบบชาํระเมื�อทวงถามจากธนาคารพาณิชย ์ซึ� งมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ �.��-�.�� 

ต่อปี และ �.��-�.�� ต่อปี ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ตามงบการเงินรวมเจา้หนี� ทรัสต์รีซีทเป็นการกูย้ืมใน

สกุลเงินบาทของบริษทัยอ่ย มีอตัราดอกเบี�ย Fixed Rate ตามสภาวะตลาดเงิน ภายใตเ้งื�อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท 

บริษทัยอ่ยไดรั้บสินคา้ที�สั�งเขา้มาโดยการใชสิ้นเชื�อของสถาบนัการเงิน ดงันั�นบริษทัยอ่ยจึงมีภาระผกูพนั

ต่อสถาบนัการเงินสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทั�งที�เก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 
 

เงินกูย้ืมในรูปตั�วสัญญาใช้เงินและเจา้หนี�ทรัสต์รีซีทใช้หลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ที� 1� 
 

��. เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

เจา้หนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - -  ���,126  440,022 

เจา้หนี�การคา้กิจการอื�น 40,096,045 14,072,162 1,680,085 21,640 

รวมเจา้หนี�การคา้ 40,096,045 14,072,162 2,194,211 461,662 

เจา้หนี� อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - �,�81,500 - 

เจา้หนี� อื�นกิจการอื�น 8,613,394 1�,���,��� 1,161,517 962,241 

เจา้หนี� ค่าทรัพยสิ์นกิจการอื�น 2,154,322 4,085,035 ���,815 410,108 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,939,009 1,043,967 1,924,142 1,276,567 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการอื�น 52,846,229 4�,���,��� 9,���,��� 10,328,025 

อื�นๆ 3,642,488 7,478,612 2,517,890 6,340,238 

รวมเจา้หนี� อื�น 69,195,442 72,436,377 ��,���,��� 19,317,179 

   รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 109,291,487 86,508,539 ��,���,��� 19,778,841 
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��. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ���� 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน   

(วงเงินที� � :  ���.00 ลา้นบาท) - 30,000,000 

(วงเงินที� � :  ���.30 ลา้นบาท) ��,500,000 105,900,000 

รวม ��,500,000 135,900,000 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (26,400,000) (56,400,000) 

สุทธิ 53,100,000 79,500,000 
 

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ืมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ���� 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� � มกราคม 135,900,000  272,292,367 

รับเงินกูร้ะหวา่งปี -  50,007,633 

ชาํระคืนระหวา่งปี (56,400,000) (186,400,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม 79,500,000  135,900,000 
 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� กลุ่มบริษทักูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน โดยแบ่งเงินกู้

เป็น � วงเงิน และมีเงื�อนไขที�สาํคญัดงันี�  
 

วงเงิน จาํนวนวงเงิน 

(ลา้นบาท) 

ระยะเวลา อตัราดอกเบี�ย 

(ร้อยละต่อปี) 

การจ่ายชาํระ 

เงินตน้ 

การจ่ายชาํระ 

ดอกเบี�ย 

หลกัประกนัและขอ้ปฏิบติัที�สาํคญั 

1 ���.�� ก.ย.��-มี.ค.�� MLR-2.00 ทุก � เดือน ทุกสิ�นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� �� 

� ���.�� ก.ย.��-มี.ค.�� MLR-2.80 ทุก � เดือน ทุกสิ�นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� �� 
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�� หนี� สินตามสัญญาเช่า 
 

การเปลี�ยนแปลงของหนี� สินตามสัญญาเช่าสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม 2564 และ ���� 

มีดงันี�  
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ����  ���� 

หนี� สินตามสัญญาเช่าตน้ปี 18,283,535  ��,���,��� 

ทาํสัญญาเพิ�มระหวา่งปี 4,130,104  - 

รายการปรับปรุงเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า (65,933)  - 

จ่ายชาํระระหวา่งปี (5,606,613)  (5,230,483) 

หนี� สินตามสัญญาเช่าปลายปี 16,741,093  18,283,535 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ���� 

หนี� สินตามสัญญาเช่าตน้ปี �,���,���  �,���,��� 

จ่ายชาํระระหวา่งปี (947,040)  (916,423) 

หนี� สินตามสัญญาเช่าปลายปี 2,667,283  3,614,323 
 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า มีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ���� 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หนี� สินตาม

สัญญาเช่า 

 ดอกเบี�ยจ่าย

รอตดับญัชี 

  

สุทธิ 

 หนี� สินตาม

สัญญาเช่า 

 ดอกเบี�ยจ่าย

รอตดับญัชี 

  

สุทธิ 

ไม่เกิน � ปี 7,884,526  (493,63�)  7,390,891  2,129,566  (54,04�)  2,075,51� 

เกินกวา่ � ปี แต่ไม่เกิน � ปี 9,742,19�  (���,991)  9,350,20�  654,097  (62,332)  591,765 

รวม 17,626,7��  (885,626)  16,741,09�  2,783,663  (116,3��)  2,667,28� 
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 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ���3 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หนี� สินตาม

สัญญาเช่า 

 ดอกเบี�ยจ่าย

รอตดับญัชี 

  

สุทธิ 

 หนี� สินตาม

สัญญาเช่า 

 ดอกเบี�ยจ่าย

รอตดับญัชี 

  

สุทธิ 

ไม่เกิน � ปี 5,846,108  (515,111)  5,330,997  1,058,148  (111,108)  947,040 

เกินกวา่ � ปี แต่ไม่เกิน � ปี 13,485,223  (532,685)  12,952,538  2,783,663  (116,380)  2,667,283 

รวม 19,331,331  (1,047,796)  18,283,535  3,841,811  (227,488)  3,614,323 
 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม 2564 และ ���� มีรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงัต่อไปนี�  
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

ตน้ทุนทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่า 632,598  640,625  111,108  141,726 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั�น 1,224,000  �,���,���  -  - 

กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า 6,239,211  5,871,108  1,058,148  1,058,149 

 

2�. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปลี�ยนแปลงในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� 

และ ���� มีดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 1 มกราคม 14,544,669  ��,���,���  5,667,303  5,354,190 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,341,911  �,���,���  851,787  845,971 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 438,201  ���,���  209,586  199,296 

ผลประโยชน์จ่าย -  (���,���)  -  (���,���) 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (47,929)  -  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� �� ธนัวาคม ��,276,852  ��,���,���  6,728,676  �,���,��� 
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ค่าใช้จ่ายที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

�� ธนัวาคม 25�� และ 256� มีดงันี�  
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ 787,299  70�,���  170,267  201,624 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,992,813  1,���,���  891,10�  843,643 

รวม 2,780,112  2,406,730  1,061,373  1,045,267 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัที�สําคญัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที� 

�� ธนัวาคม ���� และ ���� รายงานมีดงันี�  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลดสาํหรับพนกังานอายเุกษียณ �� ปี ร้อยละ 1.50  - 

อตัราคิดลดสาํหรับพนกังานอายเุกษียณ �� ปี ร้อยละ �.�� - �.��  ร้อยละ �.�� 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ �.��  ร้อยละ �.�� 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน  ตามช่วงอายขุองพนกังาน 

อายเุกษียณ ��-�� ปี  �� ปี 
 

ขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไป และอตัรา

ดอกเบี�ยคิดลดใชอ้ตัราดอกเบี�ยพนัธบตัรรัฐบาลซึ� งมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบักาํหนดชาํระของ

หนี� สินค่าตอบแทนพนกังาน 
 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

เกิดขึ�นจาก 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  ���� 

สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์  817,11� 

สมมติฐานทางการเงิน  ��2,62� 

การปรับปรุงจากประสบการณ์  (1,247,670) 

รวม  (47,9��) 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัที�อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมี

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

อตัราคิดลด เพิ�มขึ�นร้อยละ �.�� (945,788)  (793,477)  (309,113)  (289,864) 

อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ �.�� 1,027,185  861,288  330,576  311,002 

อตัราการขึ�นเงินเดือน เพิ�มขึ�นร้อยละ �.�� 778,985  991,759  426,251  361,172 

อตัราการขึ�นเงินเดือน ลดลงร้อยละ �.�� (684,317)  (917,377)  (398,843)  (337,928) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน เพิ�มขึ�นร้อยละ �.�� (1,482,964)  (1,436,393)  (528,860)  (446,961) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ลดลงร้อยละ �.�� 1,021,737  1,087,802  596,085  504,148 

 

2�. สินทรัพย(์หนี� สิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี�  
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ��,���,���  9,148,���  -  - 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (���,���,���)  (���,���,���)  (���,���,���)  (���,���,���) 

สุทธิ (���,���,���)  (��1,379,���)  (���,���,���)  (���,���,���) 
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รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหว่างปี

สิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี�  
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 

� มกราคม  

���� 

 บนัทึกเป็นรายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุ ��) 

 บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ ��) 

 ณ วนัที� 

�� ธนัวาคม 

���� 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ลูกหนี�การคา้ ���,���  (��,���)  - ���,��� 

สินคา้คงเหลือ ���,���  (���,���)  - ��,��� 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ���,���  ��,���  - ���,��� 

ขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน � ปี 7,902,776  �,���,���  - ��,���,��� 

อื�นๆ (112,843)  (�,���,���)  - (�,���,���) 

รวม �,���,���  �,���,���  - ��,���,��� 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ลูกหนี�การคา้ 3,���,���  ��,���  - �,���,��� 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ���,���  -  - ���,��� 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (���,���,���)  (�,���,���)  (��,���,���) (���,���,���) 

หนี� สินตราสารอนุพนัธ ์ 960,764  (�,���,���)  - (���,���) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,4��,���  ���,���  (�,���) �,���,��� 

อื�นๆ (��,���)  (���,���)  - (���,���) 

รวม (���,���,���)  (�,���,���)  (��,���,���) (���,���,���) 

   สุทธิ (���,���,���)  (�,���,���)  (��,���,���) (���,���,���) 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  

 ณ วนัที� 

� มกราคม  

���� 

 บนัทึกเป็นรายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุ ��) 

 บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ ��) 

 ณ วนัที� 

�� ธนัวาคม 

���� 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ลูกหนี�การคา้ 499,��6  (��,���)  - ���,��� 

สินคา้คงเหลือ 143,���  ���,���  - ���,��� 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 40�,���  ��,���  - ���,��� 

ขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน � ปี -  7,902,776  - 7,902,776 

อื�นๆ 3,744,���  (3,856,���)  - (112,843) 

รวม 4,787,676  �,���,���  -  �,���,��� 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ลูกหนี�การคา้ �,��5,���  (���,���)  - 3,���,��� 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ���,���  (��,���)  - ���,��� 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (���,��3,���)  (�,���,���)  �,���,��� (���,���,���) 

หนี� สินตราสารอนุพนัธ ์ 4,593  956,171  - 960,764 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน �,���,���  ���,���  - 2,4��,��� 

อื�นๆ ��,���  (��,���)  - (��,���) 

รวม (���,���,���)  (�,���,���)  �,���,��� (���,���,���) 

   สุทธิ (���,���,���)  �,���,���  �,���,��� (���,���,���) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 

� มกราคม  

���� 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุ ��) 

 บนัทึกเป็นรายได ้

หรือค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ ��) 

 ณ วนัที� 

�� ธนัวาคม 

���� 

หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ���,���  -  - ���,��� 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (���,���,���)  (���,���)  (��,���,���) (���,���,���) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน �,���,���  ���,���  - �,���,��� 

อื�นๆ (�,���,���)  (���,���)  - (�,���,���) 

สุทธิ (���,���,���)  (�,���,���)  (��,���,���) (���,���,���) 
  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 

� มกราคม  

���� 

 บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุ ��) 

 บนัทึกเป็นรายได ้

หรือค่าใชจ่้ายใน 

งบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ ��) 

 ณ วนัที� 

�� ธนัวาคม 

���� 

หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ���,���  (96,402)  - 176,404 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (���,���,���)  (�,���,���)  �,���,��� (���,���,���) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน �,���,���  ��,���  - �,���,��� 

อื�นๆ (�,���,���)  (254,299)  - (�,172,257) 

สุทธิ (���,���,���)  (�,���,��1)  �,���,��� (���,���,���) 

 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���4 และ ���3 บริษทัย่อยสองแห่ง มีผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดจาก

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน ���.�� ลา้นบาท และ 89.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งไม่ไดน้าํไป

รวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพื�อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เนื�องจาก

ความไม่แน่นอนที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต) 
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��. ทุนเรือนหุน้ 
 

 ราคาตาม  ����  ���� 

 มลูค่าหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (หน่วย : หุน้)  (หน่วย : บาท)  (หน่วย : หุน้)  (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน          

หุน้สามญัตน้ปี �.��  383,327,���  191,663,���  383,327,���  191,663,��� 

เพิ�ม(ลด)ทุนระหวา่งปี �.��  -  -  -  - 

หุน้สามญัปลายปี �.��  383,327,���  191,663,���  383,327,���  191,663,��� 
          

ทุนที�ออกและชําระแล้ว          

หุน้สามญัตน้ปี �.��  383,327,181  191,663,591  383,327,181  191,663,591 

เพิ�ม(ลด)ทุนระหวา่งปี �.��  -  -  -  - 

หุน้สามญัปลายปี �.��  383,327,181  191,663,591  383,327,181  191,663,591 

 

2�. ส่วนเกินทุนและสาํรองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทั

เสนอขายหุ ้นสูงกว ่ามูลค่าหุ ้นที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนําค่าหุ ้นส่วนเกินนี� ตั�งเป็นทุนสํารอง 

(“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 
 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารอง

ตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ � ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรอง

จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมา

จ่ายเงินปันผลได ้
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2�. เงินปันผลจ่าย 
 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัที�จ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) เงินปันผล 

ประกาศจ่ายจาก 

   ผลการดาํเนินงาน 

   � ม.ค. ��-�� มิ.ย. �� 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ครั� งที� �/���� เมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� 

 

 

��,���,��� 

  

 

0.06 

  

 

25 พ.ย. 2564 
       

ประกาศจ่ายจากกาํไรสะสม ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� 

 

��,���,��� 

  

0.��� 

  

28 พ.ค. 2564 

รวม  67,082,258  0.175   

       

ประกาศจ่ายจากกาํไร ณ �� มิ.ย. �� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ครั� งที� �/���� เมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� 

 

��,���,��� 

  

0.�� 

  

26 พ.ย. 2563 
       

ประกาศจ่ายจากกาํไรสะสม ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� 

 

��,���,��� 

  

0.10 

  

28 พ.ค. 2563 

รวม  61,332,349  0.16   

 

��. การบริหารจดัการทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงินคือ การดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง การดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสม และการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน

ไม่ใหเ้กินขอ้กาํหนดของสัญญากูย้มื 
 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเป็น �.�� : 1.00

และ 0.�� : 1.00 ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเป็น �.�� : 1.00 และ 

0.�� : 1.00 ตามลาํดบั 
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2�. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 

 ����  ����  ����  ���� 

เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื�นของพนกังาน ���,���,���  ���,���,���  ��,���,���  ��,���,��� 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป �,���,���,���  �,���,���,���  -  - 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ �,���,��� ��,���,���  -  - 

ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป  ��,387,993 �,���,���  -  - 

ค่าเสื�อมราคา ���,694,489  ���,���,���  ��,���,���  ��,���,��� 

ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ��,���,���  ��,���,���  -  - 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานคลงัสินคา้ ��,���,���  ��,���,���  �,���,���  ��,���,��� 

ค่าสาธารณูปโภค ��,���,���  ��,���,���  �,���,���  �,���,��� 

ตน้ทุนทางการเงิน �,���,���  ��,���,���  �,���,���  ��,���,��� 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอื�น 161,096,897  ���,���,���  ��,���,���  ��,���,��� 

รวม �,824,070,823  �,���,���,���  ���,���,���  ���,���,��� 

 

��. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� 

มีรายละเอียดดงันี�  
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 49,290,023  42,931,353  �,���,���  6,161,654 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ ��)        

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว 2,596,535  (�,���,810)  �,���,���  2,226,501 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ ��,���,���  3�,�43,543  �,���,���  8,388,155 
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ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� 

มีรายละเอียดดงันี�  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ����  ���� 

 ก่อนภาษี  รายได ้  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  รายได ้  สุทธิจาก 

 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้

ผลกาํไรจากประมาณการ        

ผลประโยชน์พนกังาน ��,��� (9,586) 38,343 - - - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน ���,900,495 (�2,180,099) ���,�20,396 (47,225,074) 9,445,015 (37,780,059) 

รวม ���,948,424 (�2,189,685) ���,���,��9 (47,225,074) 9,445,015 (37,780,059) 
  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ���� 

 ก่อนภาษี  รายได ้  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  รายได ้  สุทธิจาก 

 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้

ผลกาํไรจากประมาณการ       

ผลประโยชน์พนกังาน ��,��� (6,601) 26,403 - - - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน ���,���,��� (��,595,400) ���,�81,598 (14,073,574) 2,814,715 (11,258,859) 

รวม ��8,���,��� (��,���,���) ���,���,��1 (14,073,574) 2,814,715 (11,258,859) 
 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบั

อตัราภาษีที�ใชส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� สามารถแสดงไดด้งันี�  
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ���� รวม 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล �,���,���  ���,���,���  ���,���,��� 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0  ร้อยละ ��   

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี -  ��,���,���  ��,���,��� 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:      

รายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้ภาษี -  (��,���,���)  (��,���,���) 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ -  ��,173,010  ��,173,010 

ขาดทุนทางภาษี -  �,�76,074  �,�76,074 

อื�นๆ -  �,323,993  �,323,993 

รวม -  ��,���,���  ��,���,��� 

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว -  2,596,53�  2,596,53� 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน -  ��,���,���  ��,���,��� 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ���� รวม 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 26,515,795  170,658,173  197,173,968 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0  ร้อยละ ��   

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี -  34,131,635  34,131,635 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:      

รายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้ภาษี -  (21,308,316)  (21,308,316) 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ -  12,211,666  12,211,666 

ขาดทุนทางภาษี -  15,571,575  15,571,575 

อื�นๆ -  2,324,793  2,324,793 

รวม -  42,931,353  42,931,353 

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว -  (�,���,810)  (�,�87,810) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน -  3�,�43,543  3�,�43,543 
 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 256�  256� 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 157,494,422  14�,���,�73 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ ��  ร้อยละ �� 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 31,498,884  28,���,��5 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:    

รายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้ภาษี (��,���,���)  (21,���,���) 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ �,���,���  4,822,384 

อื�นๆ (�,���,���)  (5,780,229) 

รวม �,���,���  6,161,654 

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว �,���,���  2,226,501 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน �,���,���  8,388,155 

 

3�. กาํไรต่อหุน้ 
 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ����  ����  ����  ���� 

กาํไรสาํหรับปี (หน่วย : บาท) 149,179,658 ���,���,��� 149,179,658 13�,7��,��� 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ (หน่วย : หุน้) ���,���,��� ���,���,��� ���,���,��� 383,327,181 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.39 �.��  0.39 0.35 
 



 

 

3�. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานตามงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี�  
       (หน่วย : พนับาท) 

 ธุรกิจบริการขนถ่าย 

และให้เช่าคลงัสินคา้ 

 

ธุรกิจให้เช่าอาคารชุด 

 

ธุรกิจท่าเทียบเรือ 

 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย 

ธุรกิจขาย 

อสังหาริมทรัพย ์

รายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก               

รายไดจ้ากการขาย - - - - - - 1,586,967 1,860,77� 31,216 27,900 - - 1,618,183 1,888,67� 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 106,523 96,762 1,540 1,40� 121,034 172,788 181,555 102,34� - - - - ���,��� 373,30� 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 107,627 105,750 - - - 4 18,204 8,843 - - (���,���) (114,597) - - 

รวมรายได ้ 214,150 202,512 1,540 1,40� 121,034 172,792 1,786,726 1,971,96� 31,216 27,900 (���,���) (114,597) �,���,��� 2,261,98� 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 88,741 76,764 715 1,40� 10,668 34,073 370,792 310,910 103 8,453 (�,���) (4,336) ���,��� 427,273 

รายไดอื้�น             ��,��� 22,519 

ค่าใชจ่้ายในการขายและให้บริการ             (��,���) (41,884) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (���,���) (193,053) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (�,���) (17,681) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (��,���) (3�,�4�) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน             ���,��� 15�,��0 

(หัก) กาํไรส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย               

 ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย             (��,���) (24,���) 

กาํไรสาํหรับปี             ���,��� 13�,��� 

สินทรัพยท์ี�ใชใ้นส่วนงาน :-               

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น ��,��� 28,687 �,��� 1,609 �,��� 7,882 ���,��� 213,449 - - (��,���) (15,466) ���,��� 236,161 

สินคา้คงเหลือ 2,432 2,922 - - - - 778,642 333,584 - - (��) (142) 781,002 336,364 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - 11,814 42,927 - - 11,814 42,927 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 6,625 5,014 4,736 4,865 - - - - - - - - 11,361 9,879 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์:               

- ส่วนที�จาํแนกได ้ 2,811,721 2,648,268 2,236 2,352 253,535 267,040 886,410 920,597 - - (�,���) (4,601) �,���,��� 3,833,65� 

- ส่วนกลาง 19,613 53,858 - - - - - - � 11 - - ��,��� 53,869 

สินทรัพยอื์�น             ���,��� ���,��� 

สินทรัพย์รวม             �,���,��6 �,���,��� 
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สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้รายใหญ่ที�มีมูลค่า

การขายสูงกวา่ร้อยละ �� ของรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 

 

3�. ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�น 
 

��.� งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผกูพนัและวงเงินสินเชื�อ ดงันี�  
 

  งบการเงินรวม 

 สกุลเงิน ���� ���� 

 (หน่วย) วงเงิน ใชไ้ป คงเหลือ วงเงิน ใชไ้ป คงเหลือ 

เลตเตอร์ออฟการันตี พนับาท 63,621 32,459 31,162 63,621 33,059 30,562 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท เงินกูย้มืระยะสั�น 

   และสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

พนับาท 2,���,000 ���,��� �,���,��� 2,���,000 ���,��� �,���,��� 

เงินกูย้มืระยะสั�นและสญัญาซื�อขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

พนัเหรียญ 

สหรัฐ 

 

��,��� 

 

- 

 

10,000 

 

��,��� 

 

- 

 

��,��� 

สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ พนับาท 1,803,000 440,769 1,362,231 2,008,000 252,248 1,755,752 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั�น พนับาท 1,220,000 ���,��� 1,039,005 1,297,000 265,000 1,032,000 

เงินกูย้มืระยะสั�น ทรัสตรี์ซีท รับซื�อลูกหนี�  

   และอินวอยซ์ไฟแนนซ์ซิ�ง 

 

พนับาท 

 

���,��� 

 

- 

 

���,��� 

 

���,��� 

 

- 

 

���,��� 

วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั�น พนับาท �00,000 - ���,��� �00,000 - �00,000 
   

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงิน ���� ���� 

 (หน่วย) วงเงิน ใชไ้ป คงเหลือ วงเงิน ใชไ้ป คงเหลือ 

เลตเตอร์ออฟการันตี พนับาท 18,100 11,190 6,910 18,100 11,191 6,909 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั�น พนับาท 995,000 180,001 814,999 1,0��,000 265,000 ���,000 

วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั�น พนับาท 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 

ค ํ�าประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย พนับาท 33,000 - 33,000 ��,��� - ��,��� 
 

วงเงินสินเชื�อดงักล่าวขา้งตน้ใช้หลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 

18 
 

3�.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสัญญาต่างๆ มีดงันี�   
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 256�  256� 

 มูลค่า 

ตามสัญญา 

ภาระผกูพนั 

คงเหลือตามสัญญา 

 มูลค่า 

ตามสัญญา 

ภาระผกูพนั 

คงเหลือตามสัญญา 

สัญญาก่อสร้างและติดตั�งเครื�องจกัร 11,759 3,468  10,339 7,320 
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(หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   256� 

    มูลค่า 

ตามสัญญา 

ภาระผกูพนั 

คงเหลือตามสัญญา 

สัญญาก่อสร้างและติดตั�งเครื�องจกัร    407 249 
 

  งบการเงินรวม 

 หน่วยและสกลุเงิน ���� ���� 

สัญญาซื�อวตัถุดิบล่วงหนา้ พนัเหรียญสหรัฐ 20,258 20,534 

สัญญาขายสินคา้ล่วงหนา้ พนับาท - 1,994 
 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ภาระผกูพนัคงเหลือตามสัญญา 

 256�  256� 

 ภายใน 1 ปี � - 5 ปี � ปี ขึ�นไป รวม  ภายใน 1 ปี � - 5 ปี � ปี ขึ�นไป รวม 

สัญญาเช่า - ผูใ้หเ้ช่า 3,264 2,625 - 5,889  1,324 2,487 - 3,811 

สัญญาเช่า - ผูเ้ช่า 4,��� 6,129 - 10,�16  �,��� - - - 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภาระผกูพนัคงเหลือตามสัญญา 

 256�  256� 

 ภายใน 1 ปี � - 5 ปี � ปี ขึ�นไป รวม  ภายใน 1 ปี � - 5 ปี � ปี ขึ�นไป รวม 

สัญญาเช่า - ผูใ้หเ้ช่า 41,369 94,432 267,794 403,595  ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� 

 

3�. เครื�องมือทางการเงิน 
 

วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน 
 

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินอื�น กลุ่มบริษทัมี

ความเสี�ยงทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยง ดงันี�  
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��.� ความเสี�ยงดา้นเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้ เงินฝากธนาคาร และเครื�องมือ

ทางการเงินอื�น ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือ มูลค่าตาม

บญัชีที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  
 

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  

กลุ่มบริษทัควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการกาํหนดนโยบายการให้เครดิตที�เหมาะสม ซึ� ง

ครอบคลุมถึงการพิจารณากาํหนดวงเงินเครดิตที�จะให้กบัลูกคา้หรือคู่สัญญา และวิเคราะห์

ฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือคู่สัญญาและมีการติดตามหนี� อยา่งสมํ�าเสมอ กลุ่มบริษทัจึง

ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้เครดิตดงักล่าว การให้เครดิต

ของกลุ่มบริษทัมีการกระจายตวัพอสมควร เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ที�หลากหลาย

และมีอยูจ่าํนวนมากราย ส่วนลูกหนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั กลุ่มบริษทัคาดวา่ไม่มีความเสี�ยง

ที�จะไม่ไดรั้บชาํระหนี�  เนื�องจากลูกหนี� มีการคา้งชาํระอยูใ่นเครดิตเทอมปกติ มีสภาพคล่อง

ทางการเงินและมีความสามารถในการจ่ายชาํระหนี�ได ้ 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่ม

ลูกคา้ที�มีรูปแบบของความเสี�ยงดา้นเครดิตที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และคาํนวณหาอตัรา

การตั�งสํารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากอายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึง

กาํหนดชาํระสาํหรับแต่กลุ่มนั�น ๆ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที�คาดวา่

จะเกิดขึ�นคาํนึงถึงขอ้มูลที�มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที�มีอยู่ ณ วนัที�

รายงานเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน

อนาคต โดยทั�วไปกลุ่มบริษทัจะตดัจาํหน่ายลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นออกจากบญัชีตาม

นโยบายของกลุ่มบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

-  เงินฝากและเครื�องมือทางการเงินอื�นกบัสถาบนัการเงิน  

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือของเงินฝากกบั

สถาบนัการเงิน และเครื�องมือทางการเงินอื�น โดยกลุ่มบริษทัควบคุมความสมดุลของระดบั

ความเสี�ยงให้เป็นที�ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนที�เกิดจากความเสี�ยงและตน้ทุน

ของการจดัการความเสี�ยง กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่า มีความเสี�ยงดา้นเครดิตของเงินฝาก

สถาบนัการเงิน และเครื�องมือทางการเงินไม่สูงมากนกัเนื�องจากคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน

ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ 
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3�.� สัญญาอนุพนัธ์ 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์   

สัญญาอนุพนัธ์ที�ไม่ไดน้าํการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงมาถือปฏิบติั  

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,683,868 435,684 
   

หนี� สินสัญญาอนุพนัธ์   

สัญญาอนุพนัธ์ที�ไม่ไดน้าํการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงมาถือปฏิบติั  

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,326 5,239,504 
 

สัญญาอนุพนัธ์มีไวเ้พื�อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเสี�ยงเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื�อ

การลงทุนเพื�อหวงัผลกาํไร กลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงมาถือปฏิบตัิ โดย

การจดัประเภทสัญญาอนุพนัธ์เป็นรายการถือไวเ้พื�อคา้สําหรับการบนัทึกบญัชี และวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน ซึ� งมูลค่ายติุธรรมของสัญญาอนุพนัธ์เป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 2 
 

3�.� ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อสินคา้เป็น

เงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทัจะพิจารณาเขา้ทาํสัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อ

บริหารความเสี�ยงดงักล่าวตามความเหมาะสม 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหนี� สินทางการเงิน

ที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี�  

 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม 

สกุลเงิน หนี� สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

 2564 2563 2564 2563 

 (พนั) (พนั) (บาท : หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐ ��� ��� ��.�� ��.�� 
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ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาซื�อ 

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ดงันี�  
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม 

สกุลเงิน จาํนวนที�ซื�อ 

 2564 2563 

 (พนั) (พนั) 

เหรียญสหรัฐ 13,265 8,239 
 

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน  
 

ตารางต่อไปนี� แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนก่อนภาษีของกลุ่มบริษทั

จากการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ�นอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลี�ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดย

กําหนดให้ตัวแปรอื�นทั� งหมดคงที�  ทั� งนี�  ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนก่อนภาษีนี� เกิดจากการ

เปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงิน รวมถึงสัญญาอนุพนัธ์ที�เป็น

เงินตราต่างประเทศที�ไม่ไดน้าํการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงมาถือปฏิบติั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 

และ ���� ดงันี�   
 

  
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนก่อนภาษี 

 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
สกุลเงิน เพิ�มขึ�น / ลดลง งบการเงินรวม 

  2564 2563 
 (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ +3.�� (13,304) (7,423) 

 -3.�� 13,304 7,423 
 

3�.� ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย  
 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ืม

ระยะสั� นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั� นและระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั

และหนี� สินตามสัญญาเช่า สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลง

ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจากอตัรา

ดอกเบี�ยของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ�า 
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ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดั

ตามประเภทอตัราดอกเบี� ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�

สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี� ยใหม่ (หากวนัที�มีการ

กาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 วนัที� 3� ธนัวาคม ���� 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไม่มี  รวม อตัรา 

 ภายใน � ปี  � ถึง � ปี  ปรับขึ�นลง  ดอกเบี�ย   ดอกเบี�ย 

    ตามราคาตลาด    ที�แทจ้ริง 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  103,337,408  27,405,245  130,742,653 0.��-0.375 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น -  -  -  254,908,239  254,908,239 - 

เงินใหกู้ย้มืกิจการอื�น 500,000  -  -  -  500,000 �.�� 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น -  816,580  -  -  816,580 4.50 

รวม ���,���  816,580  103,337,408  282,313,484  386,�67,472  
          

หนี�สินทางการเงนิ           

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 426,628,234  -  180,993,499  -  607,621,733 0.90-6.87 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  -  109,291,487  109,291,487 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  79,500,000  -  79,500,000 ตามหมายหตุ �� 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 7,390,891  9,350,202  -  -  16,741,093 �.��-�.�� 

รวม 434,019,125  9,350,202  260,493,499  109,291,487  813,154,31�  

  
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 วนัที� 3� ธนัวาคม ���� 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไม่มี  รวม อตัรา 

 ภายใน � ปี  � ถึง � ปี  ปรับขึ�นลง  ดอกเบี�ย   ดอกเบี�ย 

    ตามราคาตลาด    ที�แทจ้ริง 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  106,194,968  14,003,037  120,198,005 0.125-0.750 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น -  -  -  236,161,258  236,161,258 - 

เงินใหกู้ย้มืกิจการอื�น 500,000  -  -  -  500,000 �.�� 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น -  823,881  -  -  823,881 4.50 

รวม 500,000  823,881  106,194,968  250,164,295  357,683,144  
          

หนี�สินทางการเงนิ           

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 32,000,000  -  265,000,000  -  297,000,000 1.85-2.50 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  -  86,508,539  86,508,539 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  135,900,000  -  135,900,000 ตามหมายหตุ 21 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 5,330,997  12,952,538  -  -  18,283,535 0.56-4.40 

รวม 37,330,997  12,952,53�  400,900,000  86,508,539  537,692,074  
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วนัที� 3� ธนัวาคม ���� 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไม่มี  รวม อตัรา 

 ภายใน � ปี  � ถึง � ปี  ปรับขึ�นลง  ดอกเบี�ย   ดอกเบี�ย 

    ตามราคาตลาด    ที�แทจ้ริง 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  10,675,755  2,016,011  12,691,766 0.1-0.375 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น -  -  -  47,929,374  47,929,374 - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น -  357,243  -  -  357,243 4.50 

รวม -  357,243  10,675,755  49,945,385  60,978,383  
          

หนี�สินทางการเงนิ           

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -  -  180,001,398  -  180,001,398 1.85-6.87 

เงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  290,000,000  -  290,000,000 ตามหมายหตุ 6.3 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  -  18,501,006  18,501,006 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  79,500,000  -  79,500,000 ตามหมายหตุ 21 

หนี� สินตามสัญญา 2,075,518  591,765  -  -  2,667,283 0.10-4.40 

รวม 2,075,518  591,765  549,501,398  18,501,006  570,669,687  

 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วนัที� 3� ธนัวาคม ���� 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย  ไม่มี  รวม อตัรา 

 ภายใน � ปี  � ถึง � ปี  ปรับขึ�นลง  ดอกเบี�ย   ดอกเบี�ย 

    ตามราคาตลาด    ที�แทจ้ริง 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  12,287,708  603,748  12,891,456 0.125-0.750 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น -  -  -  21,���,���  ��,���,��� - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น -  360,436  -  -  360,436 4.50 

รวม -  360,436  12,287,708  ��,���,���  ��,���,���  
          

หนี�สินทางการเงนิ           

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -  -  ���,���,���  -  ���,�00,000 1.85-2.50 

เงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  ���,�00,000  -  ���,�00,000 ตามหมายหตุ 6.3 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  -  19,���,���  19,���,��� - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  ���,���,���  -  ���,���,000 ตามหมายหตุ 21 

หนี� สินตามสัญญา 947,040  2,667,283  -  -  3,614,323 4.08-4.40 

รวม 947,040  2,667,283  ���,900,000  19,���,���  ���,���,���  

 

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย 

กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเปลี�ยนแปลงของ

อตัราดอกเบี�ยของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�อาจเกิดขึ�น 
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3�.� ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยกลุ่มบริษทัได้ประเมินการ

กระจุกตวัของความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื�อนาํไปชาํระหนี� และไดข้อ้สรุปว่าความเสี�ยง

ดงักล่าวอยูใ่นระดบัตํ�า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนที�หลากหลายอย่าง

เพียงพอ 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ� งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที�ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี�  
  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 วนัที� 3� ธนัวาคม ���� 

 เมื�อทวงถาม  ไม่เกิน � ปี  �-� ปี  มากกวา่ � ปี  รวม 

รายการที�ไม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์          

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -  607,621,733  -  -  607,621,733 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  109,291,487  -  -  109,291,487 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  26,400,000  53,100,000  -  79,500,000 

หนี� สินตามสัญญาเช่า -  7,390,891  9,350,202  -  16,741,093 

รวมรายการที�ไม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์ -  750,704,111  62,450,202  -  813,154,313 
          

รายการสัญญาอนุพนัธ์          

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ - �,326  - - �,326 

รวมรายการสัญญาอนุพนัธ์ - �,326  -  -  �,326 
   

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 วนัที� 3� ธนัวาคม ���3 

 เมื�อทวงถาม  ไม่เกิน � ปี  �-� ปี  มากกวา่ � ปี  รวม 

รายการที�ไม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์          

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -  297,000,000  -  -  297,000,000 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  86,508,539  -  -  86,508,539 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  56,400,000  79,500,000  -  135,900,000 

หนี� สินตามสัญญาเช่า -  5,330,997  12,952,538  -  18,283,535 

รวมรายการที�ไม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์ -  445,239,536  92,452,538  -  537,692,074 
      

รายการสัญญาอนุพนัธ์          

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ - �,���,���  - - �,���,��� 

รวมรายการสัญญาอนุพนัธ์ - �,���,���  -  -  �,���,��� 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วนัที� 3� ธนัวาคม ���� 

 เมื�อทวงถาม  ไม่เกิน � ปี  �-� ปี  มากกวา่ � ปี  รวม 

รายการที�ไม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์          

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -  180,001,398  -  -  180,001,398 

เงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  197,000,000  93,000,000  -  290,000,000 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  18,501,006  -  -  18,501,006 

เงินกูย้มืระยะยาวสถาบนัการเงิน -  26,400,000  53,100,000  -  79,500,000 

หนี� สินตามสัญญา -  2,075,518  591,765  -  2,667,283 

รวมรายการที�ไม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์ -  423,977,922  146,691,765  -  570,669,687 

   
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วนัที� 3� ธนัวาคม ���3 

 เมื�อทวงถาม  ไม่เกิน � ปี  �-� ปี  มากกวา่ � ปี  รวม 

รายการที�ไม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์          

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -  265,000,000  -  -  ���,�00,000 

เงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  140,000,000  ��,�00,000  -  ���,�00,000 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  19,778,841  -  -  19,���,��� 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  56,400,000  ��,���,���  -  ���,���,000 

หนี� สินตามสัญญา -  947,040  2,667,283  -  3,614,323 

รวมรายการที�ไม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์ -  482,125,881  ���,167,283  -  ���,���,��� 
 

3�.� มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน  
 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั� น และเงินกู้

ยืมมีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีวิธีการและสมมติฐานที�ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทาง

การเงิน ดงันี�  
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- สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั� น ไดแ้ก่ เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�และลูกหนี� อื�น และเงินให้กูย้ืมระยะสั� นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้ง

กนั เจา้หนี� และเจา้หนี� อื�น และเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนเป็นตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด แสดงมูลค่า

ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

- เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�จ่าย

ดอกเบี� ยในอตัราลอยตวัอตัราใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

- สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ กาํหนดมูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซื�อขายสัญญา

ซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัที�รายงาน ที�กาํหนดโดยธนาคารคู่สัญญา 
 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

 

��. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 
 

กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเลี� ยงชีพ พ.ศ. ���� โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือน

ในอตัราที�ขึ�นอยูก่บัอายุงานของพนกังาน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี� มีสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ�ง

เป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ย

กองทุนของกลุ่มบริษทัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ตามงบการเงินรวมไดจ่้ายเงิน

สมทบกองทุนเป็นจาํนวน �.�� ลา้นบาท และ �.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน �.�� ลา้นบาท และ �.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

��. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง ไดรั้บส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที� ��-����-�-��-�-

� ลงวนัที� �� สิงหาคม ���� ในกิจการขนถ่ายสินคา้สําหรับเรือบรรทุกสินคา้ จากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ���� ตามมาตรา ��, ��, 

��, �� วรรค �, �� วรรค � และ �� และให้ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้าก

การประกอบกิจการที�ไดร้ับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ ��� ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและ

ทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา � ปี แต่ไม่เกิน ���.�� ลา้นบาท ทั�งนี� จะปรับเปลี�ยนตามจาํนวนเงินลงทุน

โดยไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนที�แทจ้ริง นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น ซึ� ง

บตัรส่งเสริมการลงทุนดงักล่าวไดห้มดอายใุนเดือนมีนาคม ���� 



  
 

 

 

257 ส่วนที�  �  รายงานประจาํปี  ���� 

 

 

 

��. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

3�.1 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� �/���5 ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ ���� มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซึ� งจะจดั

ขึ�นในวนัที� 2� เมษายน ���� ใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรของปี ���� ในอตัราหุน้ละ �.�� บาท จาํนวน

เงิน ��.�� ลา้นบาท ซึ� งเมื�อรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ �.�� บาท จาํนวนเงิน ��.�� ลา้น

บาท รวมเป็นเงินปันผลทั�งสิ�นอตัราหุ้นละ �.�� บาท จาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น ��.�� ลา้นบาท 
 

3�.2 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� �/���� ของบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 

�� กุมภาพนัธ์ ���� มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซึ� งจะจดัขึ�นในวนัที� 

�� เมษายน ���� ให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรของปี ���� ในอตัราหุ้นละ �.�� บาท จาํนวนเงิน 

��.�� ลา้นบาท ซึ� งเมื�อรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุ้นละ 0.08 บาท จาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท 

รวมเป็นเงินปันผลทั�งสิ�นอตัราหุน้ละ �.�� บาท จาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น ��.�� ลา้นบาท 
 

��.� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� �/���� ของบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั เมื�อวนัที� �� 

กุมภาพนัธ์ ���� มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซึ� งจะจดัขึ�นในวนัที� �� 

เมษายน ���� เพื�อขออนุมติัการจดัสรรกาํไรจากการดาํเนินงานปี ���� เป็นสํารองตามกฎหมาย

จาํนวน �.�� ลา้นบาท และใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ในอตัราหุ้นละ ��.00 บาท รวมเป็นจาํนวน

เงินทั�งสิ�น ��.�� ลา้นบาท 

 

��. การอนุมติังบการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินแลว้ เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ ���� 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

258 ข้อมลูบริษัท 

 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                                                          แบบ 56-1 One Report 2564 

 

 

 
 

  “บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปีฉบบันี�แลว้ดว้ยความระมดัระวงั 

บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักลา่วถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ้ื�นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูที�ควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั  นอกจากนี� บรษิทัขอรบัรองว่า 

(�)  งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปีไดแ้สดงขอ้มลูอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  

(�)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูที�ด ีเพื�อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นที�เป็นสาระสาํคญัทั �งของบ

รษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั �งควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

(�)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที�ด ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว และบรษิทัไดแ้จง้

ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที�ล่าสดุที�ม ี ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึ�ง

ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั �งการกระทาํที�มชิอบที�อาจมี

ผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการนี� เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�บรษิัทได้รบัรองความถูกต้องแล้ว          
บรษิทัไดม้อบหมายให ้นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์ เป็นผูล้งลายมอืชื�อกาํกบัเอกสารนี�ไวทุ้กหน้าดว้ย  หากเอกสารใดไมม่ลีายมอื
ชื�อของ  นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์  กํากบัไว้  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที�บริษัทได้รบัรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดงักล่าวตน้ 
   

ชื�อ        ตําแหน่ง            ลายมอืชื�อ 
 
 

1.  นายชนะชยั            ชุตมิาวรพนัธ ์  ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร     _____________________ 
 

2.  นายพลัลภ       เหมะทกัษณิ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่     _____________________ 
 

3.  นางสาวอมรรตัน์     หตัถกรรม  ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี     _____________________ 
 
 

ชื�อ           ตําแหน่ง           ลายมอืชื�อ 
 
 

ผูร้บัมอบอาํนาจ    นายชนะชยั      ชุตมิาวรพนัธ ์ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร      _____________________ 

             

ส่วนที� 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลูสาํหรบัการส่งแบบ ��-� One Report 

ของบริษทัที�มิใช่บริษทัจดทะเบียน 



                                                          

 

259 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 0.004% ของหุน้ที�จาํหน่ายได้
แลว้ทั �งหมด 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 30 เมษายน 2551 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท Industrial Engineering and Management 
     Oklahoma State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

ประวติัการอบรม 

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 32) 

 Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที� 8/2004) 

 Director Certification Program  (DCP รุ่นที� 39/2004) 
 Audit Committee Program (ACP รุน่ที� 11/2006) 
 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 107/2014) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 �551-ปจัจุบนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 
 2551-ปจัจุบนั : ประธานกรรมการ  

  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั(มหาชน) 
 2551-ปจัจุบนั : ประธานกรรมการ  

  บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชั �นแนล  
  ชกูาร ์คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

 2542-���� : กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั ปนูซเีมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)     
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอื�นๆ 
 ประธานกรรมการ บรษิทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร ์จาํกดั 
 ประธานกรรมการ บรษิทั เอส ไอ พรอพเพอรต์ี� จาํกดั 
 ประธานกรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั               
 ประธานกรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    
 ประธานกรรมการ บรษิทั นํ�าตาลไทยเอกลกัษณ์ จาํกดั                         
 ประธานกรรมการ บรษิทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จาํกดั            
 ประธานกรรมการ บรษิทั เอกรฐัพฒันา จาํกดั                                           
 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม พี.พ.ี อินเตอร์เนชั �นแนล 

จาํกดั               

 ประธานกรรมการ  บรษิทั เอน็ไวรอนเมน็ทพ์ลัพ ์แอนดเ์ปเปอร ์จาํกดั      
 ประธานกรรมการ บรษิทั แพน-เปเปอร ์(����) จาํกดั                              
 ประธานกรรมการ บรษิทั ร่วมกจิอ่างทองคลงัสนิคา้ จาํกดั                      
 กรรมการ บรษิทั เอช. ซ.ี สตารค์ จาํกดั 
 นายกสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเจา้พระยา                                               
 กรรมการวชิาการ สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชปูถมัภ ์(ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
 กรรมการ คณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย  กระทรวงแรงงาน      
 ผู้ชํานาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร สภาวิศวกร สาขา

วศิวกรรมอุตสาหการ                               
 ประธานกรรมการ มลูนิธคิุณหญงิพรรณชื�น  รื�นสริ ิ            
 ประธานกรรมการ  มลูนิธอิาจารยล์ยัอาจ  ภมราภา 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

เอกสารแนบ�: รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  ผูมี้อาํนาจควบคมุและเลขานุการบริษทั   

 



                                                          

 

260 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 5.608% และนางสุมติรา            
ชุตมิาวรพนัธ ์(ภรรยา) จาํนวนหุน้ 0.795% ของหุน้ที�จาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั �งหมด 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 15 ธนัวาคม 2542 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 มธัยมศกึษาปีที� 6  โรงเรยีนบา้นบงึอุตสาหกรรม 
 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 17/2004) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 �543-ปจัจุบนั : ประธานกรรมการบรหิาร 
 2543-2560 : ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 
 2551-ปจัจุบนั : ประธานกรรมการบรหิาร  

  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั(มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอื�นๆ 
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พาราไฮเทค็ จาํกดั                 
 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                           
 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จํากดั                                    
 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั            
 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จํากดั      
 กรรมการ บรษิทั บบี ีแคปปิตอล จํากดั 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 เป็นบดิาของ นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์
 
 
 

 
 
 
 
 

 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 ไมม่หีุน้ 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 28 เมษายน 2559 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์  

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ไฟฟ้ากาํลงั) 
   

ประวติัการอบรม 

 Directors Certification Program  (DCP รุ่นที� 42/2004) 

 Senior Executive Program (SEP รุน่ที� 16/2002) 
SASIN Gradutate Institute of Business Administration of    

  Chulalongkorn University   

 Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by  
     Cochran Fellowship Program ���� 

 

ประสบการณ์การทาํงานในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย 
 2559-2562 : กรรมการตรวจสอบ 

      บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน)  
 �5�9-ปจัจุบนั : ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

      บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 
 2561-ปจัจุบนั : ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

      บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 
 2562-ปจัจุบนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 
 2558-2561 : กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 

         บรษิทั นํ�าตาลครบุร ีจาํกดั(มหาชน) 
 2547-2556 : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

      ธนาคารซไีอเอม็บไีทย 
 2545-2547 : กรรมการ  

      บรษิทัเงนิทุนกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

 ปจัจุบนั  : ที�ปรกึษา 
      บรษิทั นํ�าตาลครบุร ีจาํกดั(มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอื�นๆ (เคยดาํรงตาํแหน่ง)  
 กรรมการ บรษิทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั นํ�าตาลไทยเอกลกัษณ์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยก์รุงศรอียุธยา จาํกดั               
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       
 ไมม่ ี



                                                          

 

261 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 16.65% ของหุน้ที�จาํหน่ายได้
แลว้ทั �งหมด 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 28 มถุินายน 2543 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ  สาขาไฟฟ้า  
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาอุตสาหการ สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทนเนสซ ีสหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์สาขากฎหมายธุรกจิ  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 37/2005) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 CFA Charter holder, Association for Investment      
Management and Research (AIMR) 

 Orientation Course – CFO Focus on Financial 
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �550-ปจัจุบนั : รองประธานกรรมการบรหิาร 

 2561-ปจัจุบนั : ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

 2562-ปจัจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 

 2543-ปจัจุบนั : กรรมการบรหิาร  
  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั(มหาชน) 

 ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชั �น  
  จาํกดั (มหาชน) 

 ����-ปจัจุบนั     : กรรมการ บรษิทั บบีจีไีอ จาํกดั  
                         (มหาชน)  

 ����-ปจัจุบนั     : กรรมการ บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั  
                         (มหาชน)  
  
 
 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 

องคก์รอื�นๆ 

 กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั 

 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                          

 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จํากดั            

 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั   

 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั      

 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จาํกดั          

 กรรมการ บรษิทั นํ�าตาลเกาะกง จาํกดั           

 กรรมการ บรษิทั นํ�าตาลสะหวนันะเขต จาํกดั                                  

 กรรมการ บรษิทั เค.เอส.แอล. เรยีลเอสเทต จาํกดั     

 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จํากดั 

 กรรมการ บรษิทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั               

 กรรมการ บรษิทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจํากดั    

 กรรมการ บรษิทั มั �นคงสยามธุรกจิ จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั ปูเ่จา้ คอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล จาํกดั   
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 เป็นบุตรของ นายประภาส ชตุมิาวรพนัธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

 

262 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 ไมม่หีุน้ 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 9 พฤษภาคม 2539 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  สาขา INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 
 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 10/2004) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �543-ปจัจุบนั : รองประธานกรรมการบรหิาร 

 2543-2560 : รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร/ 
  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

       บรษิทั ไทยชกูาร์ เทอรม์เินิ�ล จํากดั(มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ  

องคก์รอื�นๆ 

 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั               

 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                           

 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จํากดั               

 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั 
จาํกดั            

 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์
จาํกดั      

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 เป็นอาของ นายวนิย ์ชนิธรรมมติร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 ไมม่หีุน้ 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 28 เมษายน 2559 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 อกัษรศาตรบ์ณัทติ (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัศลิปากร   

 Senior Executive Program, สถาบนัศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประวติัการอบรม 

 Role of the Chairman Program (RCP รุ่นที� 38/����) 

 Directors Certification Program  (DCP รุ่นที� 224/����) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �5�9-ปจัจุบนั : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
      กรรมการสรรหาและพจิารณค่าตอบแทน 

 2561-ปจัจุบนั : กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 

 2559-ปจัจุบนั : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  
     กรรมการสรรหาและพจิารณค่าตอบแทน 
     บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชั �น จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 

องคก์รอื�นๆ 

 ผูอ้ํานวยการบรหิาร สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้น
ปิโตรเลยีม 

 กรรมการ บรษิทั แอท เอนเนอจี� โซลชู ั �น จาํกดั 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

 

263 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 ไมม่หีุน้ 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 27 มถุินายน 2562 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (นโยบายและการวางแผนทางสงัคม) 
สถาบนัเทคโนโลยสีงัคม (เกรกิ) 

 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 163/2562) 

 หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองศก์ารมหาชน (รุ่นที� 13)             
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 27 ม.ิย. 62-ปจัจุบนั    : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ,    
 กรรมการบรหิารความเสี�ยง    

  บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 

องคก์รอื�นๆ 

 ผูท้รงคุณวุฒดิา้นบรหิารจดัการใน อ.ก.พ. กรมศุลกากร 
 ผูท้รงคุณวุฒดิา้นบรหิารทรพัยากรบุคคลใน อ.ก.พ. 

สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั 
 ผูท้รงคุณวุฒดิา้นบรหิารทรพัยาการบุคคลใน อ.ก.พ. 

กระทรวงการคลงั 
 กรรมการคดัเลอืกเพื�อเลื�อนขา้ราชการพลเรอืนสามญัขึ�น

แต่งตั �งใหด้าํรงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดบัสงูและ
ประเภทบรหิารระดบัสงู สงักดักระทรวงการคลงั 

 กรรมการผูช้าํระบญัช ีบรษิทั ไทยเดนิเรอืทะเล จาํกดั 
 ผูท้รงคุณวุฒดิา้นพฒันาระบบควบคุมทางศุลกากร 

(นกัวชิาการศุลกากรทรงคุณวุฒ)ิ 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 ไมม่ ี
 
 
 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 0.04% ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั �งหมด 

 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 24 ธนัวาคม 2551 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ี BSc in Mathematics with Management,  
    Imperial College, University of London, UK 

 ปรญิญาโท MBA in International Management,  
    University of Exeter, UK 

 ปรญิญาโท MA in Architectural Interior Design,  
    University of Wales, UK 

 ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ กฎหมายเศรษฐกจิ  
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 78/����) 

 Audit Committee Program  (ACP รุ่นที� 26/2009) 

 Monitoring the Internal Audit Function  (MIA รุ่นที� 5/2009) 

 Monitoring the System of Internal Control and Risk  
     Management (MIR รุ่นที� 6/2009) 

 Monitoring Quality of Financial Reporting  (MFR รุ่นที� 9/2009) 

 Monitoring Fraud Risk Management  (MFM รุ่นที� 6/2011) 
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �552-ปจัจุบนั : กรรมการอสิระ/ กรรมการสรรหาและ 
    พจิารณาค่าตอบแทน 

 2552-ปจัจุบนั : กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
      บรษิทั ยเูนี�ยนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)    

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 

องคก์รอื�นๆ 

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                           

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จํากดั               

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั            

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั    

 กรรมการบรหิาร บรษิทั นํ�าตาลราชบุร ีจาํกดั และบรษิทัในเครอื 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 ไมม่ ี



                                                          

 

264 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั  

 ณ 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 0.05% ของหุน้ที�จาํหน่ายได้
แลว้ทั �งหมด 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

 25 กรกฎาคม 2550 
 

คณุวฒิุการศึกษา  

 ปรญิญาตร ี สาขาการเงนิและการธนาคาร  BBA  

    มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 ปรญิญาโท MBA FINANCE & BANKING  

    MERCER UNIVERSITY U.S.A.  
 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 17/2004) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูรวทิยาลยัตลาดทุน  รุ่นที� �� 

 หลกัสตูรวทิยาลยัพลงังาน รุ่นที� 6 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรม 

    และการลงทุน รุ่นที� 3 

 หลกัสตูร Brain รุ่นที� 2 ของสภาอุตสาหกรรม 

 Ultra wealth รุ่นที� 2 
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �550-ปจัจุบนั : กรรมการ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 
 2557-2562 : กรรมการ/ กรรมการบรหิาร  

     บรษิทั มดัแมน จาํกดั (มหาชน) 
 2557-ปจัจุบนั : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

     บรษิทั มาสเตอรแ์อด จาํกดั (มหาชน) 

 2556-ปจัจุบนั : กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
     บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั(มหาชน) 

 2550-ปจัจุบนั : กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
     บรษิทั นํ�าตาลขอนแกน่ จาํกดั (มหาชน) 

 ����-ปจัจุบนั      : กรรมการ บรษิทั ไทรทนั โฮลดิ�ง จาํกดั(มหาชน) 
 2562-ปจัจุบนั      : กรรมการ บรษิทั เคอรี� เอก็เพรส จาํกดั     

  (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 

องคก์รอื�นๆ 

 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จาํกดั 

 กรรมการ/ ประธานตรวจสอบ บรษิทั ธนารกัษ์ พฒันสนิทรพัย ์จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                           

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จํากดั               

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั      

 กรรมการ บรษิทั เค เอส แอล อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั          

 กรรมการ บรษิทั นํ�าตาลสะหวนันะเขต จาํกดั     

 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั        

 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นํ�าตาลนวิกวา้งสุน้หล ีจาํกดั       

 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จํากดั 

 กรรมการ  บรษิทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั         

 กรรมการ  บรษิทั เกาะกง แพลนเตชั �น จาํกดั                                

 กรรมการ บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์เทรดดิ�ง จาํกดั                                                                                       

 กรรมการ บรษิทั เค.เอส.แอล. เรยีลเอสเทต จาํกดั     

 กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารม์ลิเลอร ์จาํกดั                  

 กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั        

 ประธานกรรมการ บรษิทั โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั 

 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เอม็ เอ็ม พ ีคอร์ปอเรชั �น จํากดั 

 กรรมการ บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั ชนารตัน์ จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิ�ง จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั พารารวมโชค จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั เซง็เพรส จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั ราชาปอรซ์เลน จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั ราชาโซล่าร ์แมททเีรยีล จาํกดั 

 กรรมการ คณะกรรมการออ้ยและนํ�าตาลทราย 

 กรรมการ/เลขาธกิาร สมาคมการคา้ผูผ้ลตินํ�าตาลและ             
ชวีพลงังานไทย 

 กรรมการ บรษิทั ชนิกจิ จาํกดั 

 ประธานกรรมการ บรษิทั ดเีอด ีเอสพวี ีจาํกดั 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บบีจีไีอ จาํกดั  

 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชั �น จาํกดั(มหาชน) 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 ไมม่ ี
 
 
  
 
 



                                                          

 

265 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 0.75% ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั �งหมด 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 28 พฤศจกิายน 2549 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ปรญิญาโท  สาขา INFORMATION SYSTEM, 
  UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A. 

 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 62/2007) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �5�9-ปจัจุบนั : กรรมการ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 

องคก์รอื�นๆ 

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                           

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จํากดั               

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั   

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั     

 ผูจ้ดัการทั �วไปการผลติ บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั               

 ผูบ้รหิาร บรษิทั บรษิทั เค. ซ.ี เกษตรกรรม จาํกดั                                   
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 เป็นหลานของ นายพงศ ์ชนิธรรมมติร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 1.00% ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั �งหมด 

 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 30 เมษายน 2551 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ี Marketing 

    California State University at San Bernardino (BA), 
California, USA 

 ปรญิญาโท  MBA, Marketing and Management 

    Mercer University Atlanta, Georgia, U.S.A. 
 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 76/2008) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �551-ปจัจุบนั : กรรมการ 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

 2556-ปจัจุบนั : กรรมการบรหิาร 

 2554-ปจัจุบนั : กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 2551-ปจัจุบนั : กรรมการ 
      บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 

องคก์รอื�นๆ 

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                           

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จํากดั               

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั   

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั     

 กรรมการผูจ้ดัการ โรงแรมสเปลนดดิ แอด เขาใหญ่                      
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 เป็นบุตรเขย นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์
 
 
 

 



                                                          

 

266 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 8.087% ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั �งหมด 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 1 มกราคม 2559 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

    (ภาคภาษาองักฤษ) สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการระหว่างประเทศ    

    Schiller International University ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ Bentley College   

   รฐัแมสซาชเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 126/20016) 
 หลกัสตูร CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที� 3 

 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �551-ปจัจุบนั  : กรรมการ 

 2551-2562     : กรรมการบรหิาร 

 2561-2562     : กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

 2559-2562     : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (กลุ่มงานบญัชแีละการเงนิ) 
                 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

 �562-ปจัจุบนั  : กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 
องคก์รอื�นๆ 

 กรรมการ บรษิทั บบี ีแคปปิตอล จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั มั �นคงสยามธุรกจิ จาํกดั   

 กรรมการ บรษิทั พาราไฮเทค็ จาํกดั            

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                           

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั               

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อตุสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั   

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั     
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 เป็นบตุร นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 0.005% ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั �งหมด 

 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 1 กุมภาพนัธ ์2561 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ                  
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 143/20017) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูรวทิยาการการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส) 
รุ่นที� 4 คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์

 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �5��-2561 : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

 2561-2562 : กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 2562-ปจัจุบนั : รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 

องคก์รอื�นๆ 

 รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                          

 รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั               

 รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั   

 รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั  

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ธารทพิยก์รุ๊พ จาํกดั 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พ.ีแอล.พ.ีแลนด ์แอนด ์เฮาสซ์ิ�ง จาํกดั 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 ไมม่ ี
 
 

 



                                                          

 

267 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 0.058% ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั �งหมด 

 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 28 พฤษภาคม 2563 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 M.B.A The University of Wisconsin – Whitewater Finance 

 M.B.A The University of Findlay – Leadership and organization 
behavior 

 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวติัการอบรม 

 Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting 
รุ่นที� 8 สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 TLCA – Executive Development Program (EDP) รุ่นที� 15 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูนํ้ายุคใหมใ่นระบอบประชาธปิไตร 
(ปนป.4) สถาบนัพระปกเกลา้ 

 Director Accreditation Program (DAP รุน่ที� 178/2020) 
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �563-ปจัจุบนั : กรรมการ 
       บรษิทั ไทยชกูาร์ เทอรม์เินิ�ล จํากดั(มหาชน) 

 2563-ปจัจบุนั : กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
         บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรอื 

องคก์รอื�นๆ 

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                           

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จํากดั               

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั            

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั                        

 กรรมการ บรษิทั สมาคมผูผ้ลตินํ�าตาลและชวีพลงังานไทย                       

 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ไอท ีเซน็เตอร ์จาํกดั    

 ผูจ้ดัการฝา่ยจดัจา้ง บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)                                                  
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 ไมม่ ี

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 ไมม่หีุน้  
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 1 ตุลาคม 2563 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 B.S.B.A. Boston University – Questrom School of Business 
 

ประวติัการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 178/����) 
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �563-ปจัจุบนั : กรรมการ 
       บรษิทั ไทยชกูาร์ เทอรม์เินิ�ล จํากดั(มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรอื 

องคก์รอื�นๆ 

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                           

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จํากดั               

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั            

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั 

 ผูบ้รหิารฝา่ยการเงนิและบญัช ีบรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จาํกดั  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 ไมม่ ี
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



                                                          

 

268 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 0.000% ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั �งหมด 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่ง 

 1 มกราคม 2562  
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติย ์(MBA)  
สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัอสิเทริน์เอเชยี 

 ปรญิญาตร ีครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม (คอบ.)  
สาขาวศิวกรรมเครื�องกล มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
 

ประวติัการอบรม 

 นวตักรรมกา้วไกล จดัโดยสถาบนัเพิ�มผลผลติ 

 The Manager  จดัโดยสถาบนั MPI  

 การบรหิารจดัการรา้น 7Eleven ที�ประเทศญี�ปุน่   
      จดัโดยบรษิทั CP all 

 เจา้หน้าที�ความปลอดภยัระดบับรหิาร จดัโดย 
      สมาคมส่งเสรมิความปลอดภยัและอนามยั 

 HR for NON – HR MANAGERS จดัโดยบรษิทัปญัญธารา 

 Internal Quality Audit for ISO 9001:2000 

     (Applicable to ISO 19011) จดัโดยบรษิทั Azimuth 

 การบรหิารจดัการรา้น 7Eleven ที�ประเทศสงิคโปร ์
     จดัโดยบรษิทั CP all 

 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �562-ปจัจุบนั : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 2561  : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                               บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

 2559-2561 : กรรมการผูจ้ดัการ  
      บรษิทั เคเอสแอลแมททเีรยีลซพัพลายส ์จาํกดั 

 ����-���� : ผูจ้ดัการอาวุโส 
       บรษิทันํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

 2545-2556 : รองผูจ้ดัการทั �วไป 
         บรษิทั ซพี.ีออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

 2535-2544 : ผูช้่วยหวัหน้าส่วน บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 

องคก์รอื�นๆ  

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                          

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จํากดั               

 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั   

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั     
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

 

269 ขอ้มูลบริษทั 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ �1 ธนัวาคม 2564 ไมม่หีุน้ 
 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่ง 

 1 กรกฎาคม 2560 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 ปรญิญาโท  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาบญัช ี 
มหาลยัวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ประวติัการอบรม 

 40 Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที� 8  
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �550-2560 : ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี

 2560-2561 : ผูอ้ํานวยการฝา่ยบญัช ี

 2562-2562 : ผูอ้ํานวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

 2562-ปจัจุบนั : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัช ี
  และการเงนิ 

       บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 

องคก์รอื�นๆ  

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                           

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั               

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั   

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั     

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 

 
 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 0.000% ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั �งหมด 

 

วนัที�ดาํรงตาํแหน่ง 

 28 พฤศจกิายน 2562 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ ฟิสกิสอ์เิลก็ทรอนิกส ์(เกยีรติ
นิยมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ (เกยีรตนิิยม) สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ประวติัการอบรม 

 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที� 100/���� 

 IR Fundamental Course รุ่น 3/2019 
 

ประสบการณ์การทาํงานดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 �550-2553 : ผูช้ว่ยผูจ้ดัการความสมัพนัธล์กูคา้บรรษทั
    ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)   

 2553-2554 : ผูจ้ดัการความสมัพนัธล์กูคา้ - SMEs 
       ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

 2554-2560 : Investment Banking and M&A Manager  
       บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

 2561  : ผูจ้ดัการอาวุโส ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุน 
       สมัพนัธ ์บรษิทั บบีจีไีอ จาํกดั (มหาชน) 

 2562-ปจัจุบนั : ผูอ้ํานวยการ สาํนกัประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
      และเลขานุการบรษิทั 

      บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํคญัที�เกี�ยวข้องในบริษทัหรือ 

องคก์รอื�นๆ 

 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                                          

 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั               

 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั   

 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั    

 กรรมการบรษิทั ทเีอสเอม็ แมเนจเมนท ์จาํกดั  
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร       

 ไมม่ ี
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เอกสารแนบ2: รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ TSTE TMILL TSW(3) TSG(4) TSO(5) TSTL(6) 
1 นายปรีชา                อรรถวภิชัน ์ X  ID X  ID  X   X  
2 นายประภาส            ชุติมาวรพนัธ์ O / O / X / O / O / X / 
3 นายสุวฒัน์  สัมมาชีพวศิวกุล ID  AC NRC RMC      
4 นายชนะชยั              ชุติมาวรพนัธ์ O / RMC O O / O / O / O / 
5 นายพงศ ์                ชินธรรมมิตร O /  O / O / O / O / 
6 นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ ID  AC NRC RMC      
7 นางกรศิริ  พิณรัตน์ ID  AC RMC      
8 นางสาวจุฑาทิพย ์      อรุณานนทช์ยั /  ID  NRC  / / / / 
9 นายชลชั                  ชินธรรมมิตร์ / O / / / / / 
10 นายวนิย ์                 ชินธรรมมิตร /  / / / / 
11 นายธนดล                สุจิภิญโญ / O / / / / 
12 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ / / O O / O / O / O / 
13 นายกมนดนยั              ชินธรรมมิตร์ / / / / / / 
14 นางสาวยรุพรรณ                เจนลาภวฒันกุล /  / / / / 
15 นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ O / RMC  O / O / O / O / 
16 ดร.สุภสร                 ชโยวรรณ  / / / / / 
17 นายสมชยั             วนาวทิย    ID  AC     
18 นายเฉลิมชยั             วอ่งไววทิย ์            ID  AC     
19 นายเอนก                 ค าชุ่ม    ID  AC     

 

หมายเหตุ 
X      หมายถึง ประธานกรรมการ    TSTE หมายถึง    บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ  ากดั (มหาชน)  
O     หมายถึง กรรมการบริหาร    TMILL หมายถึง    บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) 
/       หมายถึง กรรมการ     TSW หมายถึง    บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จ  ากดั 
AC หมายถึง กรรมการตรวจสอบ    TSG หมายถึง    บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ  ากดั 
ID หมายถึง กรรมการอิสระ    TSO หมายถึง      บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ  ากดั 
NRC หมายถึง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  TSTL หมายถึง    บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ  ากดั 
RMC หมายถึง กรรมการบริหารความเส่ียง 
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         ชื�อ - สกลุ / อาย ุ/ 
ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รบัแต่งตั �ง 

             

                              คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

                                           ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

           ช่วงเวลา             ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

นางสาวฤทยัชนก สุภาพงษ ์
(อายุ 38 ปี) 
กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการ  

-  ปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

   สาขาการตลาด มหาลยัวทิยาบูรพา 
 

Certificate 

-  ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
 
ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 

-  โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื�อเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบ 

   ภายในรบัอนุญาตสากล (Pre CIA)           

-  โครงการอบรมหลกัสูตร CIA Part II    

-  หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

-  หลกัสตูรแนวทางการควบคมุภายในสาํหรบับรษิทัที�เตรยีมตวัเขา้ 
   จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

-  หลกัสตูรมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

-  หลกัสตูร IT Audit 
-  หลกัสตูรแนวทางการสบืสวน สอบสวน การทุจรติ 

-  โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 

-  โครงการดาํรงและปรบัปรงุคณุภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
-  Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors 
conference 2018 

 

ม.ิย. 2559 – ปจัจบุนั 

 

 

      2554 – 2559 

 
      2552 – 2553 

 
      2550 - 2551 

        กรรมการบรหิาร/ 

            ผูจ้ดัการ 

 

            ผูจ้ดัการ 

 

 ผูต้รวจสอบภายในอาวโุส 

 
      ผูต้รวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั 

   

 

   บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

 

   บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

 
   บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 
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เอกสารแนบ �: ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ��64 

 

สินทรพัยถ์าวรหลกัที�บริษทัใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

ลาํดบัที� 
สินทรพัย ์

(ประเภท/ที�ตั �ง) 

 

พื�นที� 

 

ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  
มลูค่าตามบญัชี ภาระผกูพนั 

 
1 

 

ที�ดินและส่วนปรบัปรงุที�ดินของบริษทั 
    

 และบริษทัย่อย ประกอบด้วย (ไร-่งาน-ตรว.)    

 ที�ดนิของ บมจ.ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล  153-1-34.30 เป็นเจา้ของ  2,426,560,268.95 - 

 ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ตําบลสาํโรงกลาง     

 อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ     

      

                          รวม 153-1-34.30  2,426,560,268.95  

 

2 

 

อาคาร สิ�งปลกูสร้าง และส่วนปรบัปรงุ 
    

 
ได้แก่ อาคารเช่า อาคารเช่าพกัอาศยั ท่าเทียบ

เรือ และอื�นๆ 
    

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ลจาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ 268,752,635.84 - 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ 58,900,866.40 - 

 บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั  เป็นเจา้ของ 6,787,212.99 - 

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ 74,287,487.55 - 

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ 146,759,379.63 - 

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั  เป็นเจา้ของ 109,713,051.19 - 

      

                          รวม   665,200,633.60    

 

3 

 

เครื�องจกัร เครื�องมือ และ อปุกรณ์ 
    

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ลจาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ 30,458,125.17 - 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ 30,167,402.88 - 

 บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั  เป็นเจา้ของ 184,658.96 - 

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ 164,232,175.73 - 

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ 404,512,383.83 - 

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั  เป็นเจา้ของ 230,272,271.73 - 

      

                          รวม   859,827,018.31  
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ลาํดบัที� 
สินทรพัย ์

(ประเภท/ที�ตั �ง) 

 

พื�นที� 

 

ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  
มลูค่าตามบญัชี ภาระผกูพนั 

 

4 

 

เครื�องตกแต่ง และเครื�องใช้สาํนักงาน 
    

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ลจาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ 1,304,732.96 - 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ 28,566.10 - 

 บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั  เป็นเจา้ของ 13.00 - 

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ 1,224,948.61 - 

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ 3,776,890.64 - 

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั  เป็นเจา้ของ 993,005.47 - 

      

                          รวม   7,328,156.78  

 
5 

 

ยานพาหนะ 
    

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ลจาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ 22,386,069.91 - 

 บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั  เป็นเจา้ของ 2,190,427.10 - 

 บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั  เป็นเจา้ของ 1.00 - 

 บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  เป็นเจา้ของ 615,061.71 - 

 บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของ 21,372,522.36 - 

 บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั  เป็นเจา้ของ 920,527.11 - 

      

                          รวม   47,484,609.19  

 รวมทั �งสิ�น    4,006,400,686.83  

 

 
 
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
 

 
 
 
 
 
 

  


